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1. "MESAS 	REDONDAS" 

1.1. MESA REDONDA:"ENSINO DE CIENCIAS NO 1 9  GRAU" 

Coordehadora: Susana L. de Souza Barros (UFRJ) 

Secretario : Joao Antonio Filocre Saraiva (UFMG) 

- Trabalhos apresentados pelos participantes: 

1.1.1. "I Encontro de Ensino de Fisica da Regiao de Londrina" 

Roberto Nardi - Londrina - PR 

O 19 Encontro de Ensino de Fisica da Regiao de Lon 

drina foi realizado em duas etapas, nos dias 28/11 e 05/12 ' 

de 1981 no Colegio de Aplicacao da UEL ,Col.Joe A.de Araggo 

em Londrina, Parana e foi promovido pelo Departamento de Fisi-

ca da FUEL e pela SBF atraves da Secretaria Regional. 0 objeti 

vo princiapl foi debater os problemas existentes no ensino de' 

Fisica natregiao de Londrina,procurar.possiveis solucOes e en-

caminhg-los a nivel Nacional; com vistas ao V SNEF- SimpOsio' 

Nacional de Ensino de Fisica a realizar-se em janeiro de 1982 

em Belo Horizonte-MG" 

O Encontro teve a presenca de 30 participantes den 

tre eles professores de 19, 29 e 39 graus, bem como especialis 

tas em ensino, alunos de Ciencias Exatas , diretores de esco - 

las e representantes da le Inspetoria de Ensino. 

De conformidade corn o objetivo proposto, o Encon - 

tro foi realizado em duas etapas: ou seja, duas mesas redondas 

cujos temas propostos pela Comissao Organizadora foram respec-

tivamente: Dia 28111: 0 Ensino de Fisica no 19 grau: proble 

mas e conteEdo. Possiveis solucOes. Dia 05112: A problematica 

do eonteado de Fisica no Ensino de Ci6ncias do 19 arau. 

Uma terceira etapa abordando temas relacionados com 

o Ensino de Fisica no 39 grau ficou para ser debatida durante 

o V Encontro de Fisicos do Sul do Brasil que foi 	realizado ' 

na Universidade Estadual de Maringa -PR em dezembro de 1981. 

1. 0 ENSINO DE FISICA NO 29 GRAU: PROBLEMAS E CONTEODO.POSSI -

VETS SOLUCOES. 

Este terra teve como debatedores os seguinte profes 

sores: Joao Baptista Martins do Colegio de Aplicacgo da UEL,Os 

mar Siena do Colegio Marista de Londrinae Marisa Bonocielli da 

1 



le Inspetoria Regional de Ensino. 

0 Moderador foi o Prof. Verissimo Manoel de Aquino 

e relator o Prof. Roberto Nardi, ambos do Departamento de Fisi-

ca da UEL. 

Apos apresentacao dos participantes feitos pelo 

Prof. Carlos Roberto Appoloni diretor do CCE da UEL, inciaram-se 

os debates, com a explanacao do Prof. Joao Baptista. 

0 Prof. Joao Baptista analisou dois aspectos que a 

seu ver, estao prejudicando o Ensino de Fisica do 29 grau. Um 

deles a relativo a carga horiria de Fisica nas escolas oficiais. 

Geralmente os colegios oficiais tem fisica na grade curricular' 

so no 29 ano ou 29 e 39 anos, com 2 aulas semanais. Isto cria u 

ma diferenca entre estes colagios e os particulares cuja carga' 

horaria alert: de ser maior, tem Fisica nos 3 anos do 29 grau. 

Um segundo aspecto analisado foi com relagao a fal-

ta de material para aulaspraticas principalmente nas escolas o-

ficiais. Muitas vezes o problema nose restringe apenas,a falta 

de material, mas sim a falta de tempo dos professores(devido ao 

excessivo n9 de aulas semanais) para preparar materiais e aulas 

pr5ticas. 

As solugaes apresentadas para os problemas acima fo 

ram as seguintes: 

a) Uniformizacao e maior controle nas grades_curri-

culares e cargas hor5rias das disciplinas dos co 

legios particulares e oficiais 

b) Iniciar estudos no sentido de utilizar os labora 

torios e oficinas da Universidade pelos alunos ' 

do Coregio de Aplicacao e possivelmente a outras 

escolas. 

c) Utilizacao de alunos estagiirios ou laboratoris-

tas nos Colegios para preparacao de materiais e 

aulas praticas, assessorando os professores. 
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0 29 debatedor, Prof. Osmar Siena, enfocou princi-

palmente as deficiencias de relacionamento entre 29 e 39 graus. 

Uma das consequencias disto e a falta de condicOes dos alunos' 

de 29 grau em acompanhar os cursos de Ciencias Exatas da Uni - 

versidade. 0 professor assinalou que o Departamento de Fisica' 

deveria influir no 29 grau, estabelecendo pre-requisitos neces 

sarios pars os alunos cursarem Fisica. No 29 grau, atualmente, 

os professores dao mais importancia a resolucao de problemas, 
testes, para o aluno prestar vestibular em detriment° de con - 

ceitOs mais importantes. As aulas de laboraterio quando sao da 

das, visam apenas repetir experiencias,ou firmar conceitos an-

tigos, sem inovacao, ou sem dar enfase a criatividade cientifi 
ca do aluno. Ate que ponto o professor deve fazer o aluno repe 

tir uma serie de experiencias, sem inovar? Estamos ensinando ' 

fisica, ou apenas tecnicas de resolucao de problemas? Frisou 

o professor. 

Algumas solucOes foram sugeridas para sanar o pro 

blema de falta de relacionamento do Departamento de Fisica da 

Universidade com o 29 grau: 

d) Participacao da Universidade, atraves de seus 

Departamentos, na elaboracao do vestibulare nao 

deixa-lo a cargo de organizacOes como CESCEM,etc. 

Exigindo-desta maneira, os requisitos basicos ' 

necessarios para ingresso em seus respectivos ' 

cursos 

e) Colocar em pritica uma projeto elaborado algum' 

tempo atras, que tramitou pela Camara Federal, 

segundo o qual as escolas teriam certas cotas 

de alunos, a serem oromovidos ao 39 grau. 

Outras solucOes apresentadas seriam de carater' 

individual, por colegio. 

f) Promocao de Mostras de trabalho. 

g) Maior incentivo na participacao em Feiras de ' 

Ciencias como a Feira Municipal realizada anual 

mente em Londrina 
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h) Os professores devem pressionar a direceo de 

seus respectivos colegios para os problemas ' 

que existam dentro de sua disciplina e que blo 

queiam suas atuagOes a nivel de sala de aula. 

i) Os professores devem se conscientizar das faci 

lidades que o Departamento de Fisica da UEL po 

de oferecer as escolas em geral como: projegeo 

de slides, palestras de professores, visitas a 

laboratorios, etc. 

A Prof .?' Mariza Bonocielli, da le Inspetoria Regio 

nal de Ensino, colocou em sua explanaceo os seguintes assun - 

tos: 

O fato da diferenca da grade curricular nas esco-

las oficiais e particulares neo so em Fisica como em outras ' 

disciplines consideradas fundamentais para os vestibulares 

criado pela escola particular que muitas vezes oferece mais ' 

aulas que o exigido por lei. 0 ensino profissionalizante tam-

bem, dependendo da ,area, nao oferece fisica, ou outras dis-

ciplinas, muitas vezes nem aulas de laboratOrio. Os laborat8- 

rios sec) apresentados apenas na vistoria feita pela Inspeto-

ria de Ensino, sendo que depois, o horirio destas aulas sac) 

substituidos por outras tearicas. 

A escola oficial sente-se em desvantagem com rela 

ceo a estas escolas particulares, o numero de alunos por tur 

ma chega a centenas, que possibilita melhor pagamento ao pro 

fessor, resumo de materiais exigidos no vestibular(apostilas) 

e que tem deslocado a clientele estadual para estas escolas. 

Isto tudo e incentivado pela propaganda da imprensa com rela 

cao a aprovaceo em cursos mais procurados como Medicine, En-
genharia, Odontologia, etc. 

0 Prof. Roberto Lapa do Colegio Positivo de Lon-

drina, complementa alguns dados a exposiceo da Profa Mariza, 
dizendo que atualmente, nas escolas tipo "cursinho",devido a 

massificacio ,os professores seo obrigades a provar conheci 

mento apenas. 0 professor neo pode descuidar do chamado "Ibo 

pe", necesserio para mante-lo em seu cargo. Algumas escolas 

4 



deste tipo inclusive remuneram os professores de acordo com os 

tais "Ibopes". Por outro lado os alunos so se interessam pelo' 

que "cai no vestibular". A filosofia toda do ensino do 29 grau 

este voltada para o vestibular. 0 professor tem de ensinar e 

tornar a aula agradevel ao mesmo tempo. 0 papel do professor ' 

como educador deixou de existir. 

A relacao escola particular-idealismo nem sempre e 

mostrada em tais conclusOes. 

A Profa Celia Rupp acrescentou que quatro colegios 

em Londrina sao considerados Centros de Excelencia pela Secre-

taria de Educaceo: sao eles o Colegio de Aplicacao da UEL, o ' 

Colegio Mae de Deus, o Instituto de Educacao de Londrina e o 

Colegio Vicente Rijo. No caso especifico da Escola Mae de Deus, 

cujo nivel socio-economico da clientela escolar e de classe me 

dia-alta, um dos cursos oferecidos e o de Tecnico de Enferma - 

gem. Os alunos deste nivel sOcio-econOmico nao vac) trabalhar ' 

como tecnico de nivel-medio. Ha grande disparidade, portanto , 
nao s6 nesta escola como em varios outros, entre os tipos de 

clientelas e as opcOes profissionalizantes oferecidas. 

0 Prof. Carlos Roberto Appoloni, resumiu os pro - 

blemas a 2 niveis: 

Organizacionais gerais- problema de grade curricu- 

lar e outros. 

e especificos 

Salientou-se ainda,que a reforma de ensino 	(lei 

5692/71) nao cumpriu as fungi:3es a que se destinavainicialmente. 

Nao ha condicaes humanas e nem materiais para tal. De ensino ' 
profissionalizante em muitas escolas tem-se apenas o nome dos 

cursos. Os professores das disciplines profissionalizantes sao 

despreparados das funcees.Como exemplo, um dos participantes ' 

do Encontro,•obteveseu diploma de 29 grau em tecnico de labora-

tOrio de Anelises Clinicas e nunca esteve, durante seu curso' 

de 29 grau em um laboraterio. 

Professores de Quimica lecionam mat8ria como Mate-

rials de Construcaes. Disciplina como Organizacao e Normas, por 

exemplo, nao tem pessoal capacitado para ministra-la. 
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Os 51timos concursos para oreenchimento de vagas 

para professores de 29 grau deram maior enfase ao tempo de 

servico em detrimento da nota atribuida as provas especificas 

e didaticas. Outro problema sao professores de outras areas ' 

dando aulas de Fisica. Os licenciados em pedagogia por exem - 

plo, dao aula de varias disciplinas diferentes. 

As solugaes apresentadaspara tais problemas fo - 

ram: 

j) Exigir maior rigidez e rapidez nas decisees da 

Secretaria de Educacao 

1) Conscientizar as autoridades competentes para 

que haja mudancas radicais dentro do 29 grau 

com enfase maior aos cursos profissionalizantes. 

ml Conscientizar as autoridades competentes, da ne 

cessidade de reformulagao nos criterios para ad 

missao de professores da rede oficial de ensino. 

2. A PROBLEMATICA DO CONTEODO DE FISICA NO ENSINO DE CIENCIAS 

NO 19 GRAU 

Os debatedores deste tema, foram asprofessoras Su 

zana de Fatima Paccola Mesquita do Colegio Marista e Departa - 

mento de Biologia Geral da UEL, Anizeta Pintor dos Reis da 

Escola Antonio Moraes de Barros e Vera Lucia Bahl de Oliveira' 

do Colegio Jose Aloisio Aragao e Departamento de Biologia Ge-

ral da UEL. 

O moderador e o relator foram respectivamente, os 

professores Jair Scarminio e Amauri Gau, ambos do Departamen-

to de Fisica da UEL, 

A Profa Vera Lucia, apes apresentacao dos partici 

pantes iniciou os debates, apontando alquns problemas basicos 

enfrentados por ela em suas atividades didaticas. 

Segundo a professora, um dos problemas e a falta' 

de conhecimento basico dos alunos vindos do antigo primario-' 

serie. Outro problema e a sequencia dos programas de Cien-

cias: 
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-Na 5a serie o programa e sobre o ar, aqua e solo 

-Na 6a serie o conteudo versa apenas sobre Biolo -

gia (Botanica essencialmente) 

-Na 7 serie Fisica e Ouimica. Os alunos estudam Fi 

sica, portanto na 5a serie se voltando a estudar o 

mesmo tema na Sa serie. Nota-se a falta completa da 

sequencia dos conteudos. 

Um outro problema e com relacgo aos professores ' 

que lecionam Ciencias no 19 grau. Devido a deficiencias em sua' 

formacao universitiria (muitos delescursaram Ciencias, Licen - 

ciatura curta, Resolucao 30) estes professores relutam em minis 

trar aulas na 8a serie, por terem dificuldades com relac5o ao 

conteiido-de Fisica e Ouimica. 

	

A prof'? Suzana , seguindo a exposic5o, colocou 	os 

seguintes fatos: 

Os textos de ciencias hoje usados pelos professores 

j5 vem prontos, inclusive com os "livros do mestre", com objeti 

vos nao adaptadosas realidades locais, tolhendo a criatividade 

dosproPriosmestres. J5 definidos de antemao, os conteudos de Fi 

sica aoarecem com excesso de fOrmulas e aplicacees diretas em 

problemas, em detrimento de textos, histericos e conceitos mais 

detalhados. H5 a necessidade destes textos relacionarem mais 

os fenomenos fisicos com o cotidiano dos alunos. 

A profa . Vera complementou a exposicao salientando 

que os programas vindos da Secretaria da Educacao, na maioria' 

das vezes, sao elaborados apenas por pedagogos, sem consultas a 

professores de Ciencias, carecendo por isto, de uma efetividade 

na sua aplicacao. 

A profa Anizeta em sua comunicacao,salientou que a 

pratica e essencial nas aulas de Ciencias, e mais especificamen 

to na Fisica. Segundo a professora, as aulas praticas alem de 

comprovarem conceitos importantes, aumentam o grau de interesse 

dos alunos. Entretanto, existem varios obst5culos para o profes 

sor ministrar tais aulas: 

Excesso de alunos por classe(cerca de 40). 

Falta de espaco fisico; 
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Falta de tempo do professor em preparar materiais; 

Niimero de aulas insuficientes (2 aulas por semana); 

Falta de interesse dos professores que tendem a 

dar apenas aulas teoricas. 

Falta de equipamentos proprios. 

Segundo a Prof'? Anizeta,o elevado niamero de aulas ' 

semanais dadas por cada professor,dificulta diretamente o pro-

cesso ensino-aprendizagem. Muitas vezes, o professor planeja au 

las praticas, mas estas estao intercaladas a aulas teOricas. A 

remoceo dos alunos de uma sala para laboratorio e vice-versa,con 

some muito tempo. A solugao seria colocar aulas oraticas em se-

quencias es aulas teOricas de Ciencias. Varios outros problemas 

foram enfocados: 

O Prof. Amauri Gau salientou a falta de base dos a-

lunos em Matematica. Os alunos neo dominam operacOes com name 

ros decimais ou potencias de 10, por exemplo. 

O Prof. Roberto Nardi, enfocou a necessidade de au-

xiliares de laboratorio para trabalhar em conjunto com os pro - 

fessores, dinamizando as atividades praticas. 

O Prof. Jair Scarminio, mencionou a necessidade de 

se cobrar da UEL estagiarios que pudessem exercer estas ativida 

des, ou mesmo a criacao do cargo de laboratorista pelo Estado , 

atraves da Secretaria de Educaceo e Cultura. 

O Prof. Amauri, sugeriu tambem que os professores ' 

com aulas praticas deveriam ter mais algumas horas de oermanen-

cia para preparo de materiais. 

O Prof, Nardi, salientou 	que esta foi a primeira 

vez que houve um Encontro desta natureza na regiao de Londrina' 

e que todas as sugestOes poderiam ser encaminhadas a Universida 
de para elaboracao de um projeto de melhoria do ensino de Cien-

cias em geral na regiao. 

Os professores Amauri Gau e Roberto Nardi represen-

tariam o Departamento de Fisica. As professoras Vera Lucia e ' 

Suzana pelo Departamento de Biologia Geral e dois outros repre-

sentantes do Departamento de Quimica seriam consultados. 

Decidiu-se tambem, por unanimidade que estes Encon-

tros deveriam acontecer todos os anos, buscando solucaes para ' 

os problemas do Ensino de Fisica e de Ciencias em geral na 
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regiao. 0 periodo ideal seria o final de junho ou comego de julho de ca-

da ano, periodo este em que bs professores encerram suas atividades do 

1 9  semestre. 

Tambem decidiu-se que o resumo deste Encontro seria enviado aos 

participantes, bem como as diregoes dos Colegios da regiao e aos repre- 

sentantes da SBPC e SBF em Londrina. COpias seriam tambem enviadas 	as 

autoridades competentes e principalmente, conforme um dos objetivos 	do 

Encontro, divulgagao seria feita junto ao V SimpOsio Nacional de Ensino 

de Fisica em janeiro de 1982 em Belo Horizonte-MG. 

A Comissao Organizadora atraves do Prof. Roberto Nardi, agrade-

ceu a presenga dos professores nas 2 etapas do Encontro bem como as su-

gestOes apresentadas. 

Participaram da Comissao Organizadora, os professores: Amauri 

Gau, Carlos Roberto Appoloni e . Roberto Nardi, todos do Departamento 	de 

Fisica da Fundagao Universidade Estadual de Londrina. 

Londrina, janeiro de 1982. 

1.1.2. "A Fisica no Ensino de Ciencias nas Primeiras Quatro Series do 1 9  Grau" 

Susana L. de Souza Barros - U.F.R.J. 

INTRODUCAO 

0 propOsito'deste trabalho e trazer a luz um segmento do sistema 

educacional que at o presente momento nao tem sido objeto de quaisquer 

estudo por parte dos fisicos envolvidos no processo de ensino de fisica. 

E com este propOsito que fizemos um levantamento da situagao do 

ensino da fisica que integra o curriculum de ciencias, assim como da for 

maga° em fisica do professor primario. Para atingir este objetivo foram 

construidos tres questionarios, um para o professor primario ( Apendice 

AQ1), um para o coordenador de ciencias escolar (Apendice AQ2) e um para 

o professor de fisica da escola normal. Foram tambem obtidas informagOes 

sobre curriculos oficiais das Secretarias de Educagao. 

Estes question6rios foram levados as escolas; alguns foram res-

pondidos na presenga do entrevistador e outros respondidos independetemen 

to pelos professores e coordenadores. A amostra utilizada neste estudo foi 

formada de escolas primgrias particulares municipais e federais do Rio 

de Janeiro (R.J.), Londrina (Parana) e Belem (Para) e de escolas normais 

estaduais e particulares do Rio de Janeiro e Londrina. 0 niimero de esco 

las visitado foi pequeno, 12 escolas primarias e 11 escolas normais, 	e 

na distribuigao das mesmas tentou-se abranger zonas residenciais das di-

versas classes, alem de certas escolas consideradas como elite intelec- 

tual (Colegio de Aplicagao). 

Nao foi nossa pretensao fazer um estudo em profundidade nem foi 
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certamente possivel dimensionar o "estado real" do ensino de ciencias,ou, 

da participagao do ensino de fisica, em particular, no primeiro grau. Na 

maioria das escolas tivemos que contentarmos com um contato com o profes 

sor ou coordenador que forneceu as informagOes. Em algumas escolas nor-

mais foi possivel visitar as instalagees dos laboraterios, fora do perio 

do de aula e conseguimos tiambem nelas um contato mais direto com os pro- 

fessores de fisica. 0 que 54egue e, portanto, um levantamento de "informa 

goes" recebidas que nao nos permite tirar conclusOes definitivas quanto 

ao sistema em estudo. n possivel fazer uma anglise comparativa das respos 
tas a luz da realidade conhecida por nes. 

Este tipo de estudo nos leva certamente a uma conclusao vilida:e 

necessgrio entrarmos em contato com o sistema de educagao do 1 9  grau, e 

importante faze-10 para poder dar uma contribuigao vglida. E da maior re 

levancia a preparagao especifica do professor de 2 9  grau que assumirg o 

encargo do ensino de fisica na escola normal, desde que aceitamos que a 

formagao do professor primgrio se de ao nivel do 2 9  grau apenas. 

Pensemos na importancia que tem este ensino para o desenvolvimen 

to mental da crianga e discutamos um pouco as possibilidades de requerer 

melhor formagao especifica do professor de ciencias do 1 9  grau, fazendo 

que dessa tarefa participem especialistas de nivel superior. 

Enfim, as necessidades de questionamento em torno de terra 	tao 

complexo sao muitas e espero que possamos levantar ideias na discussao a 

seguir. 

A FORMACAO EM FISICA DO PROFESSOR NORMAL 

0 levantamento feito abrangeu 11 escolas normais, tres localiza-

das em municipios, cinco estaduais e tres particulares. Pode ser observa 

do na tabela 1 que a fisica como disciplina e ensinada em aproximadamen-

te 60% das escolas, sendo oferecida como componente da disciplina de cien 

cias nas outras escolas. 0 nnmero de horas durante os tres anos de estudo 

varia de 4 horas total (2 horas/semana em duas series) ate 2 horas sema-

nais durante uma serie. 

0 contend° de curriculos oficiais se encontra no apendice B e o 

contend° curricular atingido pelas escolas normais estg mostrado na tabe 

la 3, nas respostas que os professores primgrios forneceram sobre suafor 

magao. 

Uma comparagao entre os programas oficiais e a carga minima alo-

cada a disciplina nao deixa dnvidas quanto a necessidade de corte de con 
tendos para a organizagao de programas vigveis. As perguntas a fazer nes 

to ponto seriam vgrias: a) Qual seria o contend° minimo necessgrio a boa 
formagao em fisica do professor de primeiro grau? b) Seria necessario um 

compromisso nesta disciplina entre contend° academic° e metodologia de en 

sino de ciencias apropriada a faixa etgria dos estudantes, em forma tal 
que o prOprio professor de fisica pudesse contribuir ao processo de pro-

fissionalizagao? 
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A importincia do trabalho experimental e desenvolvimento de ati-

vidades para o nivel primirio deve ser enfatizada. Pelas respostas da 

tabela 1, isto acontece em menos de 60% dos casos. Pela nossa experiencia 

e informagao direta doS professores primirios questionados sabemos que 

este nUmero 6 ainda muito otimista. 
Uma das criticas ouvidas de administradores escolares 6 a limita 

gao da carga horiria que a grade curricular impoe. He tambem muito des-

contentamento quanto as dificuldades de uso de laboraterio e a falta de 

infra-estrutura ( verbas de consumo, laboratoristas, etc) que dificultam 

seu uso, assim como a falta de estimulo dada ao professor de ciencias pa 

ra seu trabalho dentro do laboratOrio, tempo de preparagao adequado, re-

muneracao diferente da hora de aula de quadro e giz, etc. 

Deve-se mencionar aqui que, por exemplo, o programa oficial 	do 

Estado do Rio de Janeiro recomenda "enfase em etapa experimental para a 

compreensao da ciencia. Apresentagao atraves de demonstragOes e trabalho 

de laboraterio". Todas as sugestOes de estrategias dadas como subsidios 

programeticos de fisica incluem invariavelmente atividades experimentais 

(Apendice B), ou seja, existe uma dicotonomia muito profunda entre o que 

e feito quanto ao ensino de fisica na escola normal, quando se considera 
o que deve ser feito para obedecer os programas oficiais. Para acabar can 

esta disparidade, bem conhecida por todos, seria necess6rio uma tomadade 

conciencia por parte das autoridades educacionais, seria necessiria a re 

distribuigao de recursos prioritarios para que as escolas comecassem a 

desenvolver programas de ensino de ciencias adequados, seria necesseria 

finalmente a reciclagem de professores de ciencias, preparando-os 	para 

um enfoque de ensino mais voltado para a interrogagao da natureza e 	um 

desenvolvimento das habilidades manuais e cognitivas que devem acompanhar 

este tipo de ensino. 

Levantamos a seguir, opiniOes dos professores de Fisica sobre a 

situagao atual do ensino de Fisica nas escolas normais. 

1 - 0 professor de fisica nas escolas normais nem sempre possue 

a formagao profissional adequada. Existem professores de matemetica 	ou 

de biologia (disponiveis) dando aulas de fisica, assim como estudantes 

de licenciatura ocupando o posto de professor. 

2 - 0 pgssimo ensino do primeiro grau gera um circulo vicioso.Os 

estudantes que entrain no 2 9  grau sem competincias bisicas de leitura e 

de aritimetica sac, aqueles que se candidatam a carreira de magisterio do 

1 9  grau. 

3 - Os melhores alunos da escola normal nao se encaminham para o 

magisterio do 1 9  grau, devido as pgssimas condigiies de trabalho que ali 

encontram: baixos salerios que minam a dignidade da profissao, abalada pe 

lo desprestigio social da classe (80% de evasao). 

4 - 0 magistgrio nao g mais uma "vocagao". E uma "escada" utiliza 

da pelas classes carentes para uma mudanga de status. 
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5 - A admissdo na rede estadual e classificat6ria, dando peso 2 

a carencia economica e peso 1 a preparagdo intelectual do estudante. A 
composigdo do alunado decorrente destes criterios revela que 75% dos alu 

nos entram na escola normal devido a carencia econeimica o que muitas ve-
zes vem acompanhando de despreparo intelectual, com o consequente efeito 

sobre o tipo de professor formado na escola normal. 

6 - 0 aprendizado de ciencias e muito importante para o professor 

normal. Ele ajuda a desenvolver o raciocfnio. Porem falta ao aluno a de-

senvoltura necessdria tanto na comunicagdo como em matemdtica, o que ndo 

permite um bom aproveitamento nas ciencias. 

7 - A escola reconhece a importgncia do laborat6rio, porem 	ndo 

dd condigees satisfaterias para seu uso. 0 laboraterio ndo tem priorida-

des na metodologia de ensino. 

8 - Do ponto de vista do desenvolvimento mental, grande parte dos 

alunos se encontra no estggio operat6rio concreto. 0 estudo de ciencias, 

e da fisica em especial, e fundamental para ajudar no processo da adqui-

sigdo do pensamento abstrato. 

O ENSINO NO PRIMEIRO GRAD 

Os programas oficiais e os programas declarados 

Pode-se observar que os programas vigentes (Apendice C) mantem 

uma diferenciagdo de atividades escolares por areas de ciencia, biologia, 

ciencias da sadde, quimica, fisica e astronomia, jg a partir da 2a serie. 

No Estado do Rio de Janeiro a organizacao curricular e prerroga-

tiva da escola, como unidade do sistema educational (Lei 5692/Artigo 5). 

O curriculo pleno do estabelecimento de ensino obedece objetivos e fina-

lidades da educagdo national, consubstanciados em leis federais, nas nor 

mas do Conselho Federal de Educagao e nos objetivos estabelecidos pelos 

Orgdos do sistema estadual. 0 conteUdo dos programas se faz de acordo com 

o parecer 853/71 e deve ser encarado como um conjunto de conhecimentos 

(informagao) mais operagees legicas necessdrias a manipulacao do conheci 
mento. A legislacdo, Artigo 177, Emenda Constitutional n 9  1, 1969, indi-

ca ainda que "os Estados e o Distrito Federal organizarao os seus siste-

mas de ensino, assim como a Unido os dos Terri -to- I- los, que terg carter 

Supletivo e se estenderg em todo o pals, nos estritos limites das defi - 

ciencias locais". 

0 parggrafo anterior tem a intencao de mostrar que mesmo face as 

leis e aos pareceres oficiais existentes, o curriculo de ensino, apesar 

de vinculado aos curriculos oficiais, possue graus de liberdade suficien 

tes para atender as necessidades especificas locais e regionais. Verifi-

camos tambem (Apendice C) que os programas escolares sdo muito semelhan-

tes, assim como se observa, pela bibliografia existente (Apendice C) que 

os livros tem conteddos muito homogeneos, e que a recomendagao acima ndo 

estg sendo atendida. 
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Os tOpicos que mais aparecem, tabela 2, sac) calor, luz, mgquinas 

simples e magnetismo, seguidos por energia, estado fisico de materia e o 

sistema solar. 

0 programa de ciencias nas escolas primgrias tem 1 ou 2 horas se 

manais de aula. A metade das escolas informa que utiliza livros para o 

ensino de ciencias, sendo que o restante usa apostilhas e/ou o quadro ne 

gro para o aluno copiar. De acordo coin os coordenadotes (tabela 2) pou-

cas escolas tem facilidades para atividades experimentais e ndo mencionam 

orcamento para este tipo de atividades. 

0 PROFESSOR PRIMARIO : 0 SISTEMA REAL 

Face as respostas ao questiongrio Ql (Apendice A) verificam que 

(tabela 3) 

a) SO% dos professores leciona em mais de uma escola. 

b) A formagdo profissional e feita predominantemente em escolas normais 

pUblicas. 

c) Todos os professores tiveram alguma formagdo em ciencias na escola nor 

mal. Apenas 20% estudaram fisica como disciplina. 

d) Os tOpicos de fisica mencionados como integrantes do programa de cien 

cias ou fisica abrange: mecdnica, calor, eletricidade, magnetismo 	e 

Otica. 

e) 0 niimero de anos de atividade do magisterio no 1 9  grau vai de 2 ate 19 

anos. A maioria dos entrevistados tem 7 ou mais anos de magisterio. 

f) 80% dos professores tem 3 9  grau (letras, pedagogia, direito, licencia-

tura em ciencias). 

g) Os conte5dos de fisica na escola normal aparecem assim distribuidos: 

mecdnica 	100% 

calor 	 80% 

eletricidade 	60% 

magnetismo 	60% 

Otica, ondas 	20% 

fisica moderna 4% 

h) Todos os professores, sem exceed°, indicam que utilizam o metodo 	de 

atividades para o ensino de ciencias. Os exemplos que ddo sac) geralmen 

to da area de biologia. Acreditam na necessidade de experimentacio,obser 

\raga°. A maioria indicou que os materiais sac) fornecidos pelos estudan 

tes. Pela descried() verbal das aulas, pouca experimentagdo acontece, 

simplesmente uma observagio direta de sistemas. Existe tambem a dilvida 

quanto a "entendimento"do que a atividade experimental. Um dos profes-

sores responde que "usa metodo de observag5o", porem indica logo a se-

guir que "as ciencias sac, ensinadas junto com a lingua. portuguesa, por 

meio de leitura silenciosa" 

i) As dificuldades mais comuns apontadas sac): 
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TABELA a 
rroressores de Escolas Primarias 
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falta de materiais SO% 	 falta de tempo 70% 

falta de preparagdo do professor 	30% 

j) 0 aproveitamento dos estudantes em ciencias e, segundo a maioria dos pro 

fessores (70%) melhor que nas outr,as areas. Para explicar este resultado 

indicam que os estudantes gostam de atividades e que vao muito curiosos 

e motivados. Os 30% restante declara ser o aproveitamento o mesmo das 

outras areas. 

CONCLUSOES 

0 material aqui apresentado permite uma visao muito partial 	do 

que acontece na escola primaria quanto ao ensino de ciencias. Nao obstan 

to podemos observar que a enfase dada a certas respostas qual seja a uti 

lizagao do metodo experimental para o ensino de ciencias, demonstra o 

sentimento existente sobre qual a metodologia correta a ser utilizada. 

Nao ha muitas davidas quanto a habilidade e conhecimento do metodo cien-

tifico por parte dos profegsores primarios ou do 2 9  grau. Se aqueles que 

fizeram estudos superiores, a maioria escolheu-carreiras em pedagogia ou 

letras. Ou seja, sabemos que seu desenvolvimento na area das ciencias 

nao pode ter melhorado atraves destes cursos. Deveria portanto haver al-

gum mecanismo que desse suporte e subsidios ao professor, nas areas apro 

priadas, tais como centros de professores; estes centros existem porem 

sua atuagdo g fraca ou inexistente. 

A possibilidade de que as ciencias venham a ser ensinadas 	por 

especialistas, mesmo nos primeiros anos do 1 9  grau deveria ser considera 

da. 

A reciclagem de professores primarios, ou, melhor ainda, a educa 

gao permanente deveria tambem fazer parte da rotina de qualificagao dos 

professores. 

0 aprendizado de ciencias no primeiro grau tem um papel muito im 

portante no desenvolvimento intelectual da crianga , desde que the per-

mite, atraves de manuseio de sistemas concretos, adquirir informagOes 

objetivas e processar as mesmas em relagOes de causa-efeito, ordenamento, 

classificagao, etc. 

0 tambem importante reconhecer que a crianga chega a escola com 
uma serie de conhecimentos empiricos; ela ja tem reagido a gravidade, luz, 
calor, atrito e muitas outras manifestagOes do meio em que vive. 0 univer 

so da crianga rico em vivencias dos fenOmenos naturais e sua curiosida 

de natural muito grande. E importante que a escola aproveite esta aptiddo 

natural para desenvolver os programas de ciencias. 

Desejo concluir com uma pergunta. 0 que acontece ao estudante que 

entra no primirio gostanto de ciencias nos anos subsequentes? Por que re 

cebemos do 2 9  grau estudantes assustados e desinteressados pelas cien-

cias? 0 que causa uma tal alienagdo? Perguntas estas de dificil resposta, 

porem cuja elucidagao muito poderg ajudar a resolver os problemas de edu 

cacao atuais. 
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"APENDICE A - Ql" 

V SimpOsio Nacional de Ensino de Fisica 

1 9  Grau - Questionirio para Coordenador de Ciencias da la a 4T-  Serie. 

1. Nome.do Colegio: 

2. Enderego: 

    

  

Cidade: 

 

   

    

3. Rede Particular 0 
	

Kiblica 

4.  

Serie 
N 9 	de aulas 
Ciencias p/ 
Setana 

Atividades 
experhnen- 
tail 

Trabalho 
de campo 

Topicos en que assuntos de 
Fisica aparecen 

1# Serie 

2a Serie 

3# Serie 

4P Serie 

S. Material Did .itico Utilizado (Dar Autores e Editor) 

Material 

Serie 

Livros 
Alunos 

Livros 
Professor 

Apostila Outros 
 

1# 

2# 

3# 

4# 

6. Atividades Experimentais 

Serie 
Manuseio 
Eouipanen 
to _ 

Material tonne 
cido pela Esc6 
la 	1.. 	— 

Material forne 
cido pelo Eta 
dante " 	— 

Visitas Mums - Ma- 
terial recolhido vi-
sitas externas 

1# 

2#.  

3# 

4# 
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7. Cite os tOpicos que integram o programa oficial de - ciencias para: 

(Caso nao seja utilizado o programa oficial indique) 

la Serie 

24 Serie 

3.4 Serie 

4a Serie 

8. Qual a faixa de idades media? 

la Serie: de 	 

2a Serie: de 	 

3a Serie: de 	 

4a Serie: de 

anos a 

  

anos 

anos 

anos 

anos 

anos a 

  

anos a 

  

    

anos a 

   

        

9. Quantos estudantes em media tem as classes da: 

	

la Serie: 	 

	

2a Serie: 	 

	

Serie: 	 

	

4a Serie  	

19 



"APSNDTCE • A - Q2" 

V SimpOsio Nacional de Ensino de Fisica 

1 9  Grau - Questiongrio para o professor da la a 4a Serie 

1 - Colegio 

Enderego: Rua 

Cidade 

2 - Formagao Escola Normal pdblica 

Particulat 

Ano de Formagao 

Anos que lecionou no 1 9  grau 	 

3 - Formagao Universitgria 

Estudante 	 Area de estudos 

Formado 	Ano 	 Area de estudos 

4 - Trabalha em mais de uma escola? 

Sim Q 	Nao 

Quantas ❑ 

5 - Formagao na area de ciencias por disciplina 

Biologia 

Oufmica 0 
Fisica 0 

Ciencias E2 
Matemgtica 0 

Quantos cursos EJ 

CI 
" 

Quantos cursos 0 

6 - Qual foi o conteddo dos cursos de fisica na escola normal? 

Mecanica (movimento, forgas, energia e trabalho)0 

Calor (termometria, gases, dilatagao)E7 

Eletricidade (.eletrostgtica, circuitos simples) 

Magnetismo (imas, forgas) 

Fisica Moderna ❑ 

Ondas (adistical ED 

Otica (.lentes, espelhos)CD 

20 



7 - Metodologia para o ensino de ciencias de 1 9  grau que utiliza. 

Descreva dando um exemplo. 

8 - Que dificuldades encontra para desenvolver o ensino de ciencias? 

sim 	nem 

a) Falta de materiais 

b) Falta de tempo para preparar atividades 

c) Falta de preparageo besica dos cursos da 

escola normal 

d) Outros 

9 - Seus estudantes gostam das aulas de ciencias? 

Sim ❑ 	 NH° ❑ 

10- Como compararia o aproveitamento nas aulas de ciencias com aquele das 

outras disciplinas? 

"APFNDICE A •-• Q3" 

V SimpOsio Nacional de Ensino de Fisica 

Questionerio para escolas normais (Coordenador de Ciencias) 

1 - Nome do Colegio: 

2 - Enderego: 

3 - Rede Particularr-1 

PUblica❑ 

4 - Horerio do Curso: 

- Cursos na area de ciencias oferecidos com carga horeria respectiva. 

Biologia Fisica Geocientias Ouimica, Matemetica  Ciencias  

N 9 	to- 
tal de 
horas 
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6 - Livros adotados para o ensino de fisica: 

7 - Livros adotados para o ensino de ciencias: 

8 - Qual e o programa de fisic -a 	 

Mecanica 

Calor 

Ondas 	 

Aclastica 

Otica 

Eletricidade 

Magnetismo 

9 - Utiliza-se laboratOrio para o ensino de ciencias? 

Sim 	Nao 

Fisica 	 E 	Cl 
Quimica 	 O 	En 
Biologia 

Ciencias 	E3 	L3 

10- Que outras atividades sao desenvolvidas nas areas de ciencias? 

11- Existe disciplina especifica de metodologia de ensino de ciencias pa 

ra o primeiro grau? 

12- Que dificuldades apontaria como criticas para o bom desenvolvimento 

dos cursos de ciencias na sua escola? 

22 



"APENDICE B" 

Programa de Fisica Colegio Normal 

Fisica  - (2 aulas semanais na 24 serie e 2 aulas semanais na 34 serie) 
- Cinematica: conceito, velocidade, movimentos, queda livre. 

- Estatica: nog6es, vetores, operagoes, forgas, sistemas de forcas, com-

posigao e decomposigao de forgas, bingrio e equilibrio estg-

tico. 

- Dinamica: Inercia-principios e leis, Sistemas de unidades, energia me-

canica. 

- Termologia: conceito - terminologia, calorimetria, dilatagOes, propaga 

c at, do calor, mudanga de estado. 
- dtica Geometria: energia radiante, principios, espelhos pianos, refle-

xao e sua leis, refragao, espelhos esfericos, primas 

Oticos. 

- Eletrostatica: Eletrizagao e carga eletrica, Lei de Coulomb, Campo Ele 

trico e Linha de Forga, Diferenga de potencial Eletrico, 

capacitores, associagOes de capacitores. 

Bibliografia: 

Fisica-Bonjorno - Editora PTI) 

Os Fundamentos da Fisica - Editora Moderna 

Fisica - N.Omote - Serie Sinopse 

Atividades: Aulas prgticas em laboratario e visita ao laboratario da UEL. 

"APENDICE B" 

Secretaria Estadual de Educaggo - Ensino 2 9  grau - Rio de Janeiro 

Apresentaggo dos Contetidos Programaticos de Fisica 

No 2 9  grau a finalidade do estudo da Fisica e dar condigoes ao 
aluno para a aprendizagem dos conceitos da fisica como uma ciencia da 

Natureza, seu metodo e alguns de seus resultados. 

0 programa abrange as diversas partes dos cursos usuais de Fisi-

ca, com conteiidos de Mecanica, Termologia, otica, Eletricidade e Ondas. 

Nao a um "Projeto de Ensino de Fisica". Espera-se que o aluno familiari-

ze-se com o Metodo das Ciencias: identificagao de um vocabulgrio bisico 

das teorias, as suas nogees iniciais e as definidas a partir destas. Os 

axiomas, as regras lOgicas e as suas consequencias. A fase de comprovagio, 

a experiencia, pode ter como laboratOrio, na maioria das vezes, a prOpria 

Natureza e a criatividade dos professores e dos alunos. 
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Que se evite a memorizaggo de ingmeras formulas quase sempre inu 
teis, quando ngo-prejudiciais. 

Objetivos Gerais: 

- Identificar a Fisica como uma ciencia da Natureza. 

- Permitir acesso aos elementos fundamentais do metodo das ciencias. 

- Utilizar os resultados da Fisica sempre que possivel em situagoes 	do 

dia-a-dia. 

Autor do Programa: Luiz Fabiano Pinheiro 

SUBSIDIOS PARA CONTECDOS PROGRAMATICOS DE FISICA 

OBJETIVOS 2ONTECDO PROGRAMATICO SUGESTOES E ESTRATEGIAS 

AD termino do estudo das di 
ferentes unidades, o aluno-
deve estar apto para: 
-Conceituar a Fisica como 
Ciencia da Natureza. 

- Diferenciar um fenaneno fi 
sico de um quimico ou bi67 
logico. 

-Avaliar os resultados de 
uma mediggo, sabendo repre 
senta-los en notaggo cien 
tifica (potencias de 10). 

- Operar can potencias de In 
- Conhecer as unidades funda 
mentais do S.I. 

- Efetuar operagOes simples 
de medidas, levando em con 
to os seus algarismos sig 
nificativos. 

-Idealizar um modelo sim-
ples para representar um 
determinado fenemeno. 

-Expressar matematicamente 
uma lei fTsica, conheci-
das as relagees de depen 
dencia entre as grande-
zas relevantese'a menos" 
da constante de propor-
cionalidadei. 

-ConstWir tabelascam dados 
extraidos de experiencias 
simples. 

-Usar carretamente o papel 
milimetrado ou similar na 
Construggo de grgficos 

-Interpretar'graficos sim-
ples. 

: Resolver problenas.  

1. A Fisica e seus instru 
mentos 

- Que 6 Fisica? 
- 0 Fenomeno Fisico. 
- 0 Modelo na Fisica. 
- A Medida Fisica. 
- Representaggo da Medi 

da Fisica. 
- 0 Sistena Internacio-

nal. 
- Os Algarismos Signifi 

cativos. 

2„ As Leis Fisicas e suas 
Representag5es 

-As Leis da Fisica e a 
simplicidade dos mode 
los que as represenrim 

- Abscissas retilineas 
e curvilineas. 

- 0 Sistema Cartesiano 
e sua adaptagdo a re-
presentagdo de uma 
lei. 

- Construggo de tabelas. 
- Representagdo grgfica 
de tabelas: grgficos 
e escalas. 

0 Professor poderg: 

- familiarizar o aluno can o 
vecabulario especifico, atra 
ves de leitura de textos sa-
bre Fisica en revistas 
jornais. 

- promover discusses sobre a 
importancia da Fisica e seu 
relacionamento can as denais 
Ciencias da Natureza, a par 
tir da projeggo de slides 
filmes. 

- can a participaggo dos alu-
nos, fazermedig5es de deslo 
camentos e intervalds de tem 
po, com o use do "metro" e 
de um cronometro (por exem-
pla: queda de corpos). Apli 
car as conclus5es ao enbasa 
mento teorico. 

- Canparar os resultados de 
uma mesma medico feita com 
diferentes instrumentos de 
medida. 

- Criar condicdes para que os 
alunos fagam experiencias so 
bre movimento uniforme e uni 
formemente variado, construin 
do tabelas, confeccionando 
gigficos, interpretando-os e 
discutindo sua validade de 
acordo can o embasamento teo 
rico initial. 

- Levar a analise de dados jg 
tabulados, confeccionando 
grgficos, interpretando-os e 
discutindo sua validade sem-
pre atraves das hipOteses 
iniciais e do seu conteudo 
formal. 
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OBJETIVOS CONTEMO PROGRAMATICO SUGESTDES DE ESTRATEGIAS 

-Conhecer as subdivis5es 

da Mecinica. 

-Definir Cinemgtica Esca-

lar, conhecendo suas limi 

tacoes. 
-Definir trajetOria relati 
vamente a an dado referen 
cial. 
-Interpretar o grgfico tem 
po x velocidade e concluir 
sobre aceleragdo. 
-Calcular as variae5es de 
posigdo e aceleraggo. • 
-Resolver problemas sobre 
movimentos no plano. 

-Operar com vetores grafi-
ca e analiticamente. 
-Enunciar as leis 	de 
Newton-Galileu. 
-Isolar corpos am intera-
g5es simples. 
-Definir momentum linear e 
impuls5o. 
-Relacionar a impulsed° a 
variag5o do momentum li-
near. 
Resolver problemas sobre: 
-Cglculo da resultante de 
sistema de forcas. 
-Segundo lei de Newton-Ga 
lileu. 
-Estgtica da partfcula. 
-Conservagdo do momentum.  

3. A Cinemitica Escalar 

-A Cinemgtica Escalar: 
uma_pequena frac -do da 
Mecanica. 
-Referencial. 
-TrajetOria. 
-Posig5o. 
-Velocidade Escalar Me-
dia. 
-Movimento Uniforme. 
-Aceleragio Escalar Me-
dia. 
-Movimento Uniformemente 
Variado. 
-Valors Instantaneos de 
Velocidade e Aceleragdo 

4. A Dindmica da Particu-
la 

-Vetores. 
-Deslocamentos(vetorial). 
-Velocidade media(veto-
rial). 
-Aceleraggo media (veto-
rial). 
-Representac5o de valo-
res instantineos na tra 
jetOria. 
-Forga. 
-As leis de Newton-Gali-
leu. 
-Forca e Movimento. 
-Momentum Linear (quanti 
dade movimento e impul-
s5o. 
-Teorema da conservagdo 
do momentum linear. 
-Particulas com acelera-
gdo nula(estgtica da 
particula). 
-Hidrostgtica(optativo). 

-Utilizar os conceitos desta 
unidade e o material elaborado 
pelos alunos, durante o desen-
volvimento da unidade anterior, 
para "comprovar" o modelo teo-
rico adotado. 
-Retornar as experiencias ante-
riores, agora com modelos mais 
representativos. 

-Desenvolver um plano de traba-
lho sobre teoria dos vetores, 
integrando os conceitos com os 
professores de matemgtica. 
-Fornecer os subsidios para as 
experiencias usuais sobre medi 
g -do de forgas com o auxilio do 
dinamometro. 
-Organizar an quadro mural aue 
demonstre a utilizag5o da ding_ 
mica na vida digria. 
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OBJETIVOS CONTEODO PROGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATVGIAS 

-Definir trabalho mecanico 
de uma forga de modulo 	e 
direcae constantes. 
-Enunciar e aplicar o teo- 
rena da variacao da ener- 
gia cinetica en situagOes 
simples. 

-Definir referencial 	do 
centro de massa( RCM). 
-Caracterizar os cheques 	. 
mecanicos utilizando 	os 
teorenas de conservagao 
de momentum e energia ci 
netica. 
-Resolver problunas e in-
terpretar graficos. 

-Enunciar a Lei de Newton 
da Gravitacao Universal, 
sabendo interprets-la qua 
litativamente e ouantitaT .  
vamente. 
-Enunciar as Leis de Kepler 
-Resolver problemas sobre: 
-forgas que atuam sobre 
um satelite(modelo 	sim- 
ples) en Orbita circular. 
-intensidade de campo gra 
vitacional. 
-peso dos corpos. 

5.A Fnergia 

ia um conceito -A Fnergia 
primitivo. 
-As diversas formas 	de 
energia. 

-Trabalho e Potencia. _.. 	• 	- A Energia Cinetica. 
-A Fnergia Potential Gra 
vitaci0nal. 	— 

-Teorema da Variacao 	da 
Energia Cinetica . 

-Interago es Unidmensio-
naffs (referencial 	do 
centro de massa). 

6. A Gravitacao Universal 
-His -to-rico. 
-A Lei de Newton da Gra- 
vitagao Universal. 

-As Leis de Kepler. 
-A forga Centripeta. 
-Movimentos de satelites 
em Orbitas circulares. 
-Os vOos espaciais e sua 
contribuicao para a Hu- 
manidade. 

-Auxiliar os alunos e elaborar . 	, 	 .., 
"guias 	para as experiencias s 
bre conservacao da energia mec 
nica e demonstrar a validade d . 

modelo matematico para as leis. 
-friar condicees para aplicacao 
pratica da Fisica, numa pe- 
quena Feira de Ciencias. 

-Dinamizar o processo ensino-
aprendizagem pela projegao 	de 
slides e filmes. 

-Utilizar-se da nogao basica de 
campo de forga e, a partir dal, 
caracterizar o campo gravitaci 
nal camo um campo de forga de 
interagao da forma 1/d. 

-Debater sobre as contribuicees 
da conquista do espaco a parti 
de artigos impressos, filmes, 
slides, etc. 
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CONTIODO PROGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

-Calcular a posicdo do cen 
tro de massa de solidus 
bamogeneos de forma sim- 
ples. 

-Calcular o memento de for 
cas em relacdo a um ponta 

-Resolver problemas simple! 
de estitica do corpo rigi 
do. 

-Calcular massa especifica 
dada a massa e o volume 
de uma substincia. 

-Calcular a pressdo em 	um 
ponto devido ao apoio 	de 
sOlidos en equilibria. 

-Interpretar graficamente 
e resolver problenas sim- 
pies sobre os principios 
de Pascal e Arauimedes e 
sobre o Teorena de Stevie 

-Resolver problemas 	sobre 
eauilibrio de corpos flu-
tuantes. 

-Entender a diferenca 	en- 
tre calor e tenperatura. 

7. Sistena de muitas par- 
ticulas (sOliclo) 

-Centro de massa de 	um 
s6lido ' 
4Memento de forces copla 
mares.  
-Estdtica (condiedes 	de 
eauilibrio de um corpo . 	. rigida). 

8. Sistena de muitas par- 
ticulas (Liquido) 

-Massa especifica. 
__ F 	-ressao. 

_ Pressdo en um fluido en 
eauilibrio. -- 

-Teorenas de Stevin. 

-Principios de Pascal 	e 
Arapimedes. 

-Ecuilibrio de corpos 
flutuantes. 

9. A Fnergia Termica 

-Temperatura. 

0 professor podera: 

-Pramover discuss6es sobre as me 
lhores fonnas de sustentaedo 
de corpos rigidos, em especial 
apoios simples e articulacdes. 

-Procurar na construed° civil 
material para clue seja campreer 
dido o conteldo da unidade. 

-Por meio de experiencias sim- 
ples sobre 	conte6 
tado, em es

o 
 pecial, exp

doapresen- 
eriencia 

can tubo an "U", vasos canuni-
cantes sob a forma de prensas E 
macacos hidriulicos, evidenciar 
a utilizacao prdtica da Hidros 
tatica. 

-Familiarizar os alunos can lei 
turas de tenperaturas nas di--  
versas escalas atravds do 	use 
dos termametros clinicos e 	de 
'maxima e minima". 
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OBJETIVOS CCNTECDO PROGRAMATICO SUGESTrES DE ESTRATVGIAS 

-Relacionar temperaturas 
nas principals escalas 
termametricas. 

-Resolver probleproblems simples 
de calorimetria: 

-Entender o funcionamento 
dos "Calorimetros" danici 
liares. 

-Caracterizar por grgfico 
temperatura-tempo uma evo 
lucao da fase solida a vi 
por de uma determinada 
substincia. 

Ao termino do capital° 	o 
aluno deve estar apto para: 
-Ehunciar as leis gerais dE 
otica. 

-Saber de suas limitagees. 

-Enunciar e aplicar as leis 
da Reflexao e Refracao: 
construcao dos raios lumi 
nosos. 

-Resolver problonas simples 
e praticos sobre lentes e 
espelhos. 

-Conhecer a Otica elenentar 
do olho humano (princi-
pals defeitos de visa° e 
suas correcees). 

-Resolver problems envol- 
vendo os conhecimentos pr5 
ticos da frequencia, veld 
cidade, comprimento de on 
da e periodo 
(v= 	. f e 	=vt) 

-Aplicar o principio da su 
perposicao. 

-Escalas termametricas. 
_Calorimatria. 

-Mudanca de fase- 

10.Otica Geametrica 

-Principios - reflexao 
e refragao (reflexao 
total). 

_ Espelhos planos. 

-Espelhos esfericos. 

-Lentes esfericas fins. 

-O olho humano. 

11.Fenamenos Ondulat& 
rios. 

-Propagacao de uma onda 
senoidal. 

_ Ondas no 
das. 
	tanque de on- 

-Modelo ondulatOrio da 
luz. 

-Fazer experiencias sobre mudan 
ca de fase usando por exemplo 
a aqua. Aplicar as concluscaes 
ao embasamento tedrico. 

-Fazer experiencias can o "ban-
co Otico" levando os alunos a 
determinarem posigOes e carac-
teristicas de imagens. 

-Por meio da premocao de pales- 
tras sobre a Otica elamentar 
do olho humano familiarizar 	os 
alunos can os principals defei 
tos de visa°, sua correcao 	e 
os metodos preventivos. 

-Fornecer subsidios para que os 
alunos construam um tanque 	de 
ondas para estudos das propaga - toes de ondas. 
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OBJETIVOS CONTEODO PPOGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATVGIAS 

-Trabalhar num tanaue 	de -Luz branca -Can o auxflio das cordas gros- 
ondas analisando o movi- dispersao sas ou molas estudar can 	os 
mento de ondas circulares alunos a formacao de pulsos 	e 
(reflexao, refracao, in- 
terferencia e difracao). 

ondas senoidais. 

-Interpretar a experiencia -Principios da superposi 
de dispersao num prisma. 60. 

-OonsOlidar os conhecimen-
tos obtidos na aplicacao 
do principio da superposi 
cao. 

-Dado um pulso triangular 12. Pulsos triangulares Can o auxilio de cordas pesadas 
que se propaga can veloci e vibradoras an movimento uni- 
dade conhecida em um mein 
dispersivo, construir 	os 

- Formacao e elementos forme poder6 conseguir pulsos, 
aproximadamente triangulares. 

graficos oosicao-tempo, 
velocidade-tempo, veloci- 

- Movimento transverso. Usando para observacao do movi 
mento transverso fitas amarra= 

dade-posicao num dado ins das em pontos da corda. 
tante. -Anglise Grafica (super- _ Por meio de projecao de filmes 

-Sintetizar um pulso trian posicao) e slides canparar os resultado< 
gular. obtidos can os modelos projeta 

dos am classe. 
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OBJETIVO CCNTEODO PRCGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATVGIAS 

-Conhecer fatos fundamen- 
tais relativos a consti- 
tuiggo da materia. 

-Dizer quando ou nao um 
corpo esta "carregado". 

-Relacionar as particulas 
bgsicas quanto a ordem de 
grandezas e suas massas 
relativas. 

-Identificar os materiais 
condutores e isolantes co 
mumente usados no dia-a- 
dia. 

-Enunciar a Lei de Du Fay 
e aplica-la a casos sim-
ples. 

Ao tgrmino do capitulo o 
aluno deve estar apto para:14. 

-Conhecer a Lei de Coulomb 
verbal e analiticamente. 
-Identificar na lei as c 
grandezas relacionadas. 
-Saber como varia a forga 
entre cargas quando varia 
mos as grandezas relevan- 
tes. 

13. Constituiggo da mate 
ria 

-O elgtron. 
-O prgton. 
-0 neutron. 

-Condutores e isolantes 

-Lei de Du Fay. 

lei de Coulomb 

-Campo de Forcas. 

- Campo Coulanbiano. 

-Camparacgo entre as es 
truturas isomorfas do 
campo gravitational e 
do campo elgtrico. 

0 professor poderg: 

	

-Criar condigges para que 	os 

	

alunos construam modelos 	de 
atamos. 

-A partir da projegdo de slides  e filmes discutir fatos funda-
mentais sobre a constituicdo 
da materia. 

-Criar condicges para que os 
alunos determiner se um mate-
rial e condutor ou isolante. 

-Can a participaggo dos alunos, 
fazer experiencias simples so-
bre eletrizacdo. 

	

-Criar condigges para que 	os 
alunos fagam experigncias com 
a balanca de torcdo comprovan-
do a Lei de Coulomb. 

_friar condicges para experien-  cias simples de atracgo de cor 
pos neutros por torpor eletri-
zados para que os alunos apli-
quern a Lei de Coulomb, apos a 
redistribuicao de cargas no 
corpo neutro. 
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OBJETIVO CONTEODO PROGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATVGIAS 

-Entender a supremacia, em -Experiencia de Caven- -Mostrar atraves de cglculo a 
termos de forca, do cam- dish. irrelevincia da constante 	da 
po eletrico sobre o gravi Lei de Newton en relacgo a cons 
tacional. tante da Lei de Coulomb, Levan- 

-Pesolver problemas sobre do os alunos a compararem 	as 

a Lei de Coulomb. 
15.Diferenca de paten- 

forcas do campo gravitational 
can as do campo elgtrico. 

-Definir d.d.p. entre doffs 
pontos de um campo. 

cia l eletrico 
-Conceito de diferenca 
de potencial eletrico. 

-Por meio das analogias eletrame 
canicas "auebrar" an pouco 	a 

-  Descrever o aue ocorre "abstracdo" dos conceitos 	da 

can os elgtrons e os Ions eletricidade.  
positivos nos condutores -I) Potential 	 -otencial de um eon- -Criar condicoes para que os alu 
quando submetidos a 	uma to num campo eletrico. nos realizem medicoes de d.d.pT 
d.d.p. can aparelhagem adequada. 

-Entender a natureza esca- -0 potencial da Terra e 
lar da d.d.p. de um ponto no infini-

to. 
-Fazer medigOes can an vol 
timetro. 

-Condutores submetidos 
a d.d.p. 

16.Corrente 	Elgtrica 

-Enunciar a Lei de Ohm e -Finalidade dos gerado- -Criar condicoes para que 	os 
Lei de Joule, sahendo i- res. alunos monten circuitos simples 
dentificar as grandezas can auxflio de pilhas, lampadas 
relacionadas. -Resistores Lineares chaves, etc. 

-Interpretar o prgfico ten 
sio-corrente de um eleme 
to passivo. 

(Lei de Ohm). 
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OBJETIVOS 	 ! CONTECDO PROGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRAISIAS 

-Saber calcular os gastos -Associacdo de resisto- -Utilizar os circuitos simples 
de energias sabendo o n 9  res an serie, an para- para concluslies teOricas usan- 
de KWh e o preco do memo lelo e mista. do valores especificados. 

-Aplicar na prftica as as- -Energia e Potencia(efei 
sociacOes de resistores. to Joule e Lei de Jou- 

-Fazer medic6es com Amperi — metro e Voltimetro. 

le). 	. 
-Circuitos simples. 

17. Geradores 

-Resolver problemas sobre -Forca eletramotriz 	de -Por meio da projecao de slides 
circuitos simples, calcu- um gerador. e filmes mostrar as diversas 
lando: -Energia fornecida. formas de utilizagoes da ener- 
-d.d.p. entre dois pontos -Potencia gia eletrica na vida contidia- 
-Intensidade de corrente. -Associacao de geradores na. 
-Energia dissipada. iguais. -Familiarizar os alunos can 	o 
-Potencia associada. -Circuitos simples. manuseio de resistores, inclu- 

-Construir circuitos sim- -Rendimento sive montages 	e desmontagem _ 
pies can um certo numero de um ferro ou um chuveiro ele 
de elenentos. 18. Circuitos elanentares trico. 

-Denonstrar o conhecimento -Conhecimento Operacio- -Mostrar circuitos an curto pa- 
operacional de certas ati nal. ra que os alunos sintam os pe- 
tudes b6.sicas frente a 
problemas elementares 	na 

rigos das ligagoes malfeitas, 
mostrando como evitar e 	por 

vida digria, relacionando que ocorrem os curtos-circui- 
com circuitos, a saber: tos. 
-Ligar limpadas. 
-Evitar curtos-circuitos. 
-Trocar fuslveis. 
-Evitar choques,.etc. 
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OBJETTVOS CONTWDO PROGRAMATICO SUGESTOES DE ESTRATEGIAS 

-Associar um campo unifor-
me a dugs distribuicaes 
planas e aaralelas de 
cargas. 

-Saber aplicar o principio 
da superposicao. 

-Resolver problemas de mo- 
vimentos de cargas an cam 
pos uniformes. 

-Usar a agulha imantada, 
ou uma bussola. 

-Determirar as caracterfs- 
ticas do campo magnetic° 
de um ima usando a busso- 
la. 

-Determinar as caracteris-
ticas do campo magnetic° 
terrestre. 

19.Campo Eletrico Unifor 
me. 

-Superfici.es equipoten- 
ciais. 

-Diferencas de paten. 
cial entre dois pontos 
do campo. 

-Movimento de uma carga 
an um campo eletrico 
uniforme 

20.Campo magnetic° 

-Campo magnetic° terres 
tre. 

-  Bessola. 

0 professor poderg: 

-Por meio das analogias can 	o 
campo gravitacional nas proxi- 
midades da Terra determinar as 
propriedades do campo eletrico 
nas yizinhancas de uma distri-
Imp° Plana de carga. 

-Familiarizar os alunos can 	os 
imas, fazendo can qua utilizer 

corretamente a liissola taro ele _ 
mento orientador. 
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"APENDICE C" 

Prefeitura Municipal de Belem - Secretaria Municipal de Educaggo 

e Cultura i- Departamento de Educaggo e Cultura - Divisgo de Ensino. 

Programa de Ciencias 

24 Serie 

III - Unidade: "Agua" 

- Diferenciacdo dos estados fisicos da ggua: sglido, 11- 

quido e gasoso. 

34 Serie 

VI - Unidade: "Astro e Terra" 

- Corpos luminosos e iluminosos 

- Materia, corpo e objetivo 

- Movimentos da terra: rotaggo e translacao 

VI - Unidade: "Luz" 

- Fontes de luz natural e artificial 

- Importgncia da luz e calor do sol para os seres vivos 

VII - Unidade: "Terra" 

- Forma e movimento da terra 

44 Serie 

V 	- Unidade: "Terra e Universo" 

- Formaggo da chuva 

- Identificagdo e tipos de nuvens 

VI - Unidade: "Materia e Energia" 

- Diferenciagdo dos corpos transparentes, translaidos e 

opacosP 

- Identificagdo da agdo do calor na transformagdo dos cor 

pos. 

- Eletricidade e suas principais fontes de utilidades. 

- Forga e volume da materia 

- Identificagdo do ling. 

"APENDICE C" 

Programa Vestibular - Secretaria Estadual de Educaggo - Rio de Janeiro 

- Resofver sistemas de equagges do le grau no corpo comutativo ordenado. 

- Identificar retas como representaggo grgfica das fungges. 

- Identificar pargbolas como representaggo grgfica das fungoes. 

- Resolver equagges do 2 9  grau no corpo comutativo. 
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- Utilizar os conhecimentos adquiridos de Geometria para o estudo 	dos 

triangulos e quadrilateros. 

- Reconhecer os pollgonos regulares e suas propriedades. 

- Identificar e utilizar as relagOes entre os elementos das principais 

figuras planas. 

- Estudar todos os eventos possiveis em determinadas situagOes. 

- Observar pontos de major e menor incidencia em um dado evento. 

- Prever resultados a partir da observagao de experiencias repetidas. 

- Fazer tabelas, gr6ficos e saber interprets-los. 

Ciencias Fisicas e BiolOgicas 

Primeiras Series 

0 aluno devera ser capaz de: 

- Reconhecer as partes do corpo: cabega, tronco e membros. 

- Demonstrar controle dos milsculos: movimentagao da cabega, tronco e mem 

bros. 

- Relacionar a posigao de seu corpo no espago tomando como pontos de re-

ferencia os objetos que o cercam. 

- Perceber a forma dos objetos: observar e identificar pela visa° e tato, 

os animais, vegetais e coisas vivas. 

- Perceber os "tatos" pelos sentidos: perceber e identificar as situagOes 

vivenciadas no contato com a natureza: organizando herbgrios, vivgrios. 

- Organizar e classificar os elementos necessarios a sobrevivencia, gru-
pando os alimentos de acordo com a origem e utilidade, reconhecendo a 

importancia do ar e agua. 

- Reconhecer os seres vivos de acordo com seus caracteres mais gerais; 

de hjgiene aceitando medidas profilaticas. 

- Organizar e classificar os seres vivos de acordo com suas caracteristi 

cas mais gerais: plantas com flores e sem flores, animais vertebrados 

e invertebrados. 

- Observar, identificar e comparar conjuntos de elementos do meio: ani-

mais e/ou plantas iiteis a alimentagao do homem. 

-Observar, investigar e descobrir os "fatos" relacionados aos elementos 

do meio em que vive: a Sgua, o ar e o solo. 

- Perceber atraves da vivencia e experiencia a interdependencia entre os 

seres vivos e o meio: plantas e/ou os animais, a Sgua, o ar e o solo. 

- Reconhecer a influencia das variagOes dos fatores do meio sobre os se-

res vivos: a temperatura, a umidade e as condig6es do solo. 

- Desenvolver atitudes necessarias a preservagao da vida equilibrio eco-

lOgico. 

- Aplicar os fatos e principios cientificos as situagoes cotidianas: can 

servagao de alimentos, hjgiene pessoal e do ambiente em que vive, vi-

sando a preservagao da 

- Observar, identificar e comparar conjuntos e elementos do meio que es-

tao implicados na sobrevivencia: as principais fontes de luz e calor,as 
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utilidades da 6gua, do ar e das maquinarias. 

- Investigar, a partir da observagao e experimentaggo a atuagdo dos fato 

res ambientais: o sol e o crescimento dos animais e plantas, a ggua e 

a sadde, o ar e a vida. 

- Registrar "fatos" que ocorrem no meio em que vive estabelecendo rela-

goes de causa e efeito: o sol e a sailde, a purificagao da ggua, a po-

luigdo do ar e ggua. 

- Utilizar os princfpios cientificos para explicar ocorrencias do meio em 

que vive: construgao de maquinas simples, circuitos, bUssolas, eletro-

imas, rodas d'igua. 

- Promover discuss -6es e debates na busca de sugestOes para resolugOes de 

situagOes que beneficiem a si prOprio e o meio em que vive, percebendo 

as modificagoes causadas no ambiente, tais como poluigao, problemas de 

habilitacgo, transporte, consumo de energia, etc. 

- Observar, identificar e comparar conjuntos de elementos do meio em que 

vive: diversidade de animais e plantas. 

- Investigar atraves de experimentagao e observagdo, os fatores do meio 

que influenciam na sobrevivencia: alimentaggo, respiragao, circulagao 

dos animais e plantas. 

- Registrar "fatos" que ocorrem no meio em que vive estabelecendo rela-

goes de causa e efeito: ordenando cronologicamente as transformagOes 

por que passam animais e/ou plantas em seus ciclos vitais. 

- Reconhecer a importancia da utilizagao de fatos e principios cientifi-

cos em situagoes da vida comum: a protegao dos animais e/ou plantas pa 

ra garantir a manutengao das especies. 

- Desenvolver habilidades de criaggo de animais e plantas, utilizando 

princlpios cientificos: aqugrios, herbgrios, viveiros, etc. 

altimas Series: 

0 aluno deverg ser capaz de: 

- Examinar problemas experimentais e concluir "fatos" relativos a elemen 

tos do meio em que vive: relacionando as exigencias dos seres vivos a 
variagao do meio ambiente, reconhecendo as possibilidades de transfor-

magoes das coisas na natureza. 

- Utilizar o metodo cientifico, analisando e propondo solugOes para os 

problemas relacionados a Ciencia: ordenando fatos, organizando tabelas, 
contruindo grgficos, levando em consideragao a sequencia do crescimen-

to de uma planta, relagdo entre este crescimento e a quantidade 	de 

luz, etc. 

36 



"APENDICE C" 

Bibliografia para o primeiro grau (4 series) 

Vamos Fazer Ciencias 

Meu Primeiro Livro de Ciencias 

Laboraterio basico polivantes de Ciencias - Manual do Professor 

- FENAME - MEC 

Ainda brincando 

Ciencias para voce - T. Neves - Ao Livro Tecnico 

Estudos Sociais e Ciencias - J. de Souza - Ed. Brasil 

Passeio pelo Mundo das Ciencias 

Ao Encontro do meu Mundo 

E Tempo de Aprender Ciencias - 0. Lopes - Ed. Saraiva 

Iniciacao as Ciencias - D. Padua 

Meu Livro de Ciencias - N. Bethem 

Ciencias - A. Tada 
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1.1.3. "0 Ensino de Ciencias no Primeiro Grau"(5a a e series) 

Heitor Garcia de Carvalho - FaE/UFMG. 

A primeira pergunta que se faria a mim, naturalmente, e: qual 

a sua formagdo academica e experiencia na area. 

Alguns dados curriculares a esclarecerio. Formagdo academica: 

Licenciado em Pedagogia, 1968. Curso quase completo de Filosofia Pura. 

Todas as cadeiras de Biologia no curso de Ciencias Fisicas e BiolOgi - 

cas, como disciplinas isoladas em 1967/68. Mestrado em Educagdo, area 

de Didatica, FaE-UFMG. Experiencia profissional na area: Prof. de Cien 

cias na la e 2a series ginasiais em 1967/68. Prof. de Biologia no 1 9  e 

2 9  colegial em 1968. Coordenador de Estagio Docente em Itabira, curso 

Polivalente, incluindo alunos de Ciencias, 1970/75. Prof. de Metodolo-

gia Cientifica e Didatica em diversos cursos de especializagdo de pro-

fessores de nivel superior em virios estados do pais de 1976/1980. 

Dissertagdo de Mestrado: Ensino de Ciencias no 1 9  grau. Condi 

cionantes Historicos e Comentario sobre um Livro Texto. 

A segunda pergunta inevitavel refere-se ao porque dessa dis - 

sertagdo. Como todos os colegas professores, tenho um pouco de idealis 

to e visionario. "Por que outros paises se desenvolveram e o nosso nao?" 

Essa pergunta tem muitas respostas. Uma delas se enraiza no problema 

cultural. Biologicamente as ragas humanas e nacionalidades se equiva - 

lem. Recursos naturais nao faltam ao Brasil. A diferenga, julgo eu, es 

to no comportamento das pessoas que aqui vivem, condicionado histori-

camente pela cultura. Entre outros fatores, um elo importante na ca - 

deia de deficiencias, e a falta de mentalidade cientifica na populagdo 

e nas elites, uma vez que a ciencia tem sido sOcia do progresso no Oci 

dente. Surgem entdo uma serie de perguntas inevitaveis: Que e Ciencia? 

Como e produzida? Quais as condigoes necessarias ao seu progresso? Quem 

a produz? Como se divulga o conhecimento cientifico? Que aplicagdo sdo 

feitas? Como o conhecimento cientifico se torna um beneficio social cen 

creto? 

A terceira pergunta que os presentes me fariam deveria ser a 

respeito do conteudo da tese. Antes pretendo responder a outra que vi-

ria em quarto ou quinto lugar. "Porque voce nao tentou testar um meto-

do de ensino, uma proposta curricular, algo pr5.tico e construtivo? 

Contra todas as evidencias, contra minha experiencia particu-

lar, contra a relatada na literatura consultada, continuo a acreditar 

que testar metodos e programas, executar experiencias didaticas sera o 

verdadeiro caminho, correto e construtivo. Julgo entretanto que deve - 

mos fazer uma reflexdo profunda para orientar essa atividade e e nesse 

ponto que pretendo contribuir corn o levantamento de uma problematica. 

Esclaregamos um pouco mais porque eu nao quis tratar dos pro- 
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blemas do "varejo" do ensino de Ciencias. Nao sou competente para faze-

lo. Minhas tentativas Como professor de 1 9 , 2 9  e 3 9  graus tiveram pouco 

sucesso em transmitir uma mentalidade cientifica a meus alunos ou em 

obter que os professores treinados se empenhassem em fazer isto. Algu 

mas pequenas viterias aqui e acole mas a guerra tem sido perdida, ao 

menos at agora. Simplesmente ninguem acredita realmente que ele - alu 

no ou professor concreto - possa ser um cientista ou fazer ciencia. 

No estudo de literatura, teses anteriores a minha dissertaggo, 
mostram que o ensino de ciencias no Brasil, neo forma uma mentalidade 

cientifica, que professores, ainda que - no caso analisado - bem forma-

dos neo aplicam o metodo cientifico mesmo quando he laboraterios equipa 

dos e assim por diante. Excegoes confirmam a regra. Ngo ha necessidade 

de descrever a realidade do ensino brasileiro e nem de enumerar as expe 

riencias nacionais fracassadas nos esforgos de melhoria do ensino de 

ciencias. Vamos entdo a quarta pergunta: o que contem sua dissertagdo? 
Ela e um apanhado de um conjunto de problemas pouco estudados entre nes 

e que, salvo melhor juizo, constitui o contexto condicionante do fracas 

so do ensino de ciencias no Brasil. Vamos por partes: 

a) Em cada period° histerico houve e ha parses que detem a he-

gemonia cientifica: Grecia, Itglia, Inglaterra, Franca, Alemanha, EUA, 

Russia 	Porque isto aconteceu e acontece? BEN-DAVID responde mostran 

do que nesses parses houve uma diferenciaggo, institucionalizaggo e a-

poio ao papel social do cientista. A ciencia progride onde he oportuni-

dade para existir o Cientista Profissional. Onde ha muitos cientistas 

trabalhando he progressos. 0 papel entretanto sofreu muitas mutagOes 

histericas. 

b) 0 que e ciencia? Essa questdo tem uma resposta diferente em 

cada epoca histerica comportando um aspecto estatico e outro dindmico. 

No aspecto estatico estgo os conhecimentos acumulados. No dinamico es - 

tdo as pesquisas e o complexo de pessoas, equipamentos e instituicöes 

que as produzem. 

Uma resposta teerica para essa pergunta e, provavelmente, impos 

- sivel. Para responde-la 6 necesserio o engajamento na atividade cientr 

fica e a vivencia desse processo de "fazer ciencia" dentro de algum qua 

dro institutional. A minha dissertagdo traz uma exposiggo de uma linha 

histerico-epistemolOgica das varias concepgoes de ciencia desde Galileu. 

c) Como a ciencia e ensinada? Na dissertageo abordamos a evolu 

cdo desse problema retragando as origens do sistema de ensino brasilei-

ro desde suas razzes na Universidade Medieval, no sistema de ensino Fran 

ces e Portugues. Estudamos tambem a influencia do sistema de ensino Ame 

ricano sobre os nossos legisladores. 

Enquanto o professor de matemetica ou de portugues podem ensi- 
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nar sua disciplina com "cuspe e giz", o ensino de ciencias requer outras 

condigOes instituicionais: equipamentos, pessoal de apoio, flexibilidade 

de horarios... A regidez burocrgtica e centralizada do nosso sistema de 

ensino, seu "espirito" e sua funcao social, historicamente condicionados, 

entravam todo o processo de ensino cientifico. 

d) Qual e o "n6" da questdo hoje? Como a ciencia e comunicada 

para formar novos cientistas? Como chega ao public() em geral? 

Hoje qualquer candidato a pesquisador-cientista deve passar 

por uma formagao academica. 0 p6blico em geral submete-se ao ensino de 

Ciencias no curso de 1 9  Grau. Ha uma intermediagdo entre o cientista - 

produtor de conhecimento cientifico original - e o aluno. Essa interme-

diagdo e feita pelos manuais de ensino. 0 nosso aluno tem,nos manuais , 

por vezes, sua Unica fonte de contacto com o conhecimento cientifico . 

As deformagoes da "cultura cientifica" de manual nos atinge a todos. 

Certas codificagaes copiadas de uns para os outros manuais se tornam mi 

tos, "verdades absolutas e indiscutiveis":"a ciencia tem um progresso 

linearmente acumulativo","o cientista usa o metodo cientifico"da seguin 

to forma-"faz observagoes, levanta hipOteses, faz experimentos, estabe-

lece conclusoes" 	Deve-se ensinar por "redescoberta" 

e) Os governos no Brasil interferem no ensino determinando o 

que se pode e deve ensinar. Na dissertagao comentamos o "discurso ofi - 

cial" sobre o ensino de ciencias. A fixagao de objetivos e diretrizes 

na Lei 5.692 e nos pareceres sobre curriculo emanados do Conselho Fede-

ral de Educagao, o programa "oficial" do Estado de Minas Gerais, base 

para quase todos os outros no pals... 

f) Finalmente tecemos alguns comentgrios sobre um livro-texto 

escrito com base no programa "oficial" de Minas Gerais e tributgrio de 

todos os condicionantes 	acima abordados. 

Quinta pergunta: Que contribuigao gostaria de apresentar? 

Escolhendo dentro de todo o material da dissertagao, gostaria de focali 

zar o processo de produgao do texto didgtico. Se houver uma interferen-

cia nesta area, em termos imediatos, se conseguirg chegar a todos os a-

lunos, provocar-se-g, provavelmente, mudanga nos programas de 	ensino, 

despertar-se-6 no corpo dos professores um desejo de reciclagem. 

Por causa disso apresentamos o quadro de Nassif com um modelo 

desse processo de comunicagao. Ele mostra os agentes: o cientista, o au 

for do livro didgtico, o editor, o livreiro, o professor e o aluno. Ao 

lado de cada agente estdo suas fungoes nesta cadeia de comunicag6es e 

os criterios em que se baseiam para exerce-las. Convido a uma reflexao 

sobre nossas responsabilidades ao tentar intervir no processo e sobre a 

politica a adotar para isso. Esta e muito importante. Fazer livros tex-

tos sem o concurso de cientistas e caminho certo para o insucesso. Po -

rem pouco adiantaria escrever bons livros que os editores recusassem,ou 

40 



que os livreiros nao encomendassem, que os professores nao adotassem ou 

que os alunos nao compreendessem. 

Respondidas essas perguntas coloco-me a disposicao para quais-
quer outras, se por acaso conseguir responde-las. 

Tomo a liberdade de sugerir: 

ASTOLFI, J.P et alii. Quelle education scientifique pour quelle societe? 

Paris, PUF, 1978. 

BEN-DAVID, Joseph - 0 papel social do cientista na sociedade; um estudo 

comparativo. S. Paulo, Pioneira, 1974. 

BACHELARD, Gaston. Epistemologia; textos escolhidos. Rio de Janeiro, 

Zahar, 1977. 

CARNOY, Martin. Education as cultural imperialismo. New York, David 

Mckay, 1974. 

DURKHEIM, Emile - L'Evolution pedagogique en France. Paris, PUF,1969: 

KUNH, Thomas. A estrutura das revoluciies cientificas. S. Paulo, Perspec 

tiva-EDUSP, 1975. 

NASSIF, Luis Alberto,de Lima. 0 conceito de ciencias veiculado por mate 

riais did4ticos: uma an6lise do curso de Fisica do PSSC. 

Tese de mestrado em Ciencias. Pontificia Universidade CatOlica 

de S. Paulo. 1976. 

SCHWARTZMAN, Simon. Formacdo da comunidade cientifica no Brasil. 

S. Paulo, Nacional, 1979. 

Obs.: essas obras podem ser consultadas na Biblioteca da Facul 

dade de Educagdo - UFMG. 

1.1.4. "Ensino de Ciencias nas quatro primeiras series do primeiro grau: 

Relato de algumas visitas as escolas da rede oficial da grande  

Sao Paulo". 

Joao Zanetic - USP. 

Nossa ideia era procurar conhecer um pouco da situa - 

cao do ensino de ciencias nas escolas de 1 9  grau da rede oficial 	aqui 
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em Sdo Paulo, mais especificamente nas quatro primeiras series. Nao se 

trata de fazer uma pesquisa extensa, quer dizer, que fosse quantitativa 

mente expressiva; mas apenas, com base em algumas Ontrevistas, procurar 

contato com a realidade dessas escolas. Apesar de restritas em niimero, 

essas entrevistas levantaram problemas e caracteristicas bastante seme-

lhantes, dando ideia do que pode ser que seja a situagao "media" . Por 

outro.lado, Tido pesquisamos escolas publicas que realizam experiencias 

diferentes e inovadoras que sabem existirem e que seriam importan-

tes como ponto de referencia. Podemos considerar, entdo, essas entrevis 

tas como uma primeira abordagem, capaz de situar os problemas e ques-

tOes que poderiam vlr, a ser focalizados com mais detalhes em uma pesqui 

sa mais ampla. 

Foram feitas entrevistas em seis escolas, em contextos lo-

cais diferentes, atraves de bate-papo com os professores (em geral na 

pr5pria escola). 

Uma caracterizagdo inicial das escolas e importante para po-

der situar as observagees feitas. Apresentamos depois algumas questoes 

levantadas nas entrevistas e referentes a (1) organizagao do ensino 

ou seu planejamento, de como o ensino de ciencias e pensado dentro da 

organizagdo escolar geral; (2) o ensino de ciencias propriamente dito, 

seu conteildo e forma pela qual e tratado, dificuldades e interesses das 

criangas, etc.; (3) a situagdo dos professores em geral, sua fel -maga°, 

dificuldades que encontram, etc... Finalmente, vamos tentar extrair um 

minim° de conclusees disso tudo, com o devido cuidado para ndo generali 

zar nada, a partir de uma amostragem tao pequena. 

Caracterizagao das escolas. 

Apresentamos abaixo algumas caracteristicas das escolas visi 

tadas, ordenadas aproxirnadamente a partir da que considerarnos cern° sen-

do a mais carente ate a que nos pareceu dispor de mais recursos (embora 

isso (Id° signifique recursos suficientes). 

Escola A - localizada na periferia de um municipio da zona sul da Gran-

de Sdo Paulo, numa regido de populagao de renda muito baixa. 

E o caracteristico bairro dormitOrio de uma mac, de obra ndo 

qualificada e sub-empregada, em que criangas com menos de dez 

anos cuidam de uma casa onde os pais se ausentam durante to-

do o dia para trabalhar. 

Escola B - apesar de situada em um bairro de classe media (na sona sul), 

a escola atende principalmente a criangas de baixa renda, a 

maloria favelados do bairro. 0 aspecto geral da escola cor-

responde a carencia de seus alunos, em flagrante contraste 

com outras escolas do bairro. 
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Escola C -. situada em um bairro da zona leste, num contexto social par-

ticularmente homogeneo e definido por uma das professoras co 

mo "apenas ndo carente". 

Escola D - localizada em um municipio industrial da zona oeste da Gran- 

de Sdo Paulo, atendendo a uma populagdo de baixa renda. 0 

bairro em que esta a escola parece ter sentido algum progres 

so recente, com melhorias de infra-estrutura, mas subsistem 

algumas favelas na regiao. Foi a escola melhor integrada com 

a comunidade dentre as visitadas. 

Escola E - situada na zona central, e uma das mais antigas e tradicio - 

nais escolas pnblicas da cidade, tendo entrado em decadencia 

ao longo da decada de 70. Atende atualmente a criangas mora-

doras na regido, provenientes de familias de classe media 

baixa e que nao podem it para uma escola particular. 

Escola F - situado tambem em um bairro de classe media (considerado tra 

dicional), atende as criangas cujos pais "ndo podem pagar u-

ma escola melhor" mas que tem poder aquisitivo suficiente pa 

ra dispor do material escolar necessgrio. Foi a escola mais 

bonita, limpa e bem cuidada que visitamos. 

1. Organizagdo do ensino 

0 nnmero de alunos por turma variou entre 25 e 3S. Em algu -

mas escolas (A e B), e serie apresenta no total a quase 50% menos alu-

nos que a la serie (n 9  menor de turmas). Essa evasdo ndo foi tao acentuada 

como em escolas do tipo da E ou F. Em algumas escolas, as turmas sdo di 

vididas por nivel dos alunos; entdo, tem turmas "fortes", "fracas", "re 

petentes", etc. Em escolas como A e D (esta com maior frequencia), a me 

dia de idade das criangas e muito alta, surgindo turmas de alunos com 

13 a 15 anos nas 3 a." e e series. 

Em geral, e feito um planejamento no inicio do ano pelas pro 

fessoras (e que e submetido a orientadora pedagggica), procurando "divi 
dir o contend° segundo o tempo disponivel", como explicou uma delas.Mas 

a impressdo e de que o planejamento e encarado mais como um requisito 
burocrgtico. Na prgtica, os professores procuram apenas cobrir o progra 

ma do curriculo oficial ate onde for possivel. 

Nas duas primeiras series, via de regra, quase nenhum traba- 

lho e feito em termos de ciancias. A prioridade e dada ao processo de 

alfabetizagdo e, em segundo lugar, a matemgtica. Os professores conside 
ram, dependendo da turma, (escolas A,B,C e D), absolutamente impossivel 

fazer qualquer coisa alem disso. A quase inexistencia de pre-escola faz 

com que as criangas jg no 1 9  ano apresentem seus problemas: o nivel de 

imaturidade (em relagdo a idade cronolOgica), dificuldades de coordena-
cdo motora, equilibrio, etc. associado muitas vezes a carencia alimentar 
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e habitos de higiene precaria fazem com que a "iniciacdo a escola" e o 
prOprio processo de alfabeticagdo sejam lentos e difkeis. Apenas nas 

escolas E e F as professoras Tido fizeram qualquer distincdo entre 	as 

duas primeiras e as duas Ultimas series. 

Nas turmas de 3a e 4a serie e desenvolvido o programa de ci-

encias, em geral associado aos programas de saUde e estudos sociais(com 

o mesmo agrupamento que e apresentado na maioria dos livros diddticos). 

Como se trata de um Unico professor, o tempo para cada area (a divisdo 

de areas ou materias aparece sempre bem explicita nas entrevistas) e di 

vidido segundo as necessidades e prioridades (portugues e matemdtica sac) 

prioritdrios), sendo que isso resulta, em media, em duas a tres 	aulas 

de ciencias por semana. As vezes, o tempo destinado a ciencias e dedica 

do ao programa de saUde (D). 

Numa tentativa interessante, os professores de 3a e 4a series 

em uma dada escola (C) estdo funcionando por"rodizio". Como cada serie 

tem tres turmas, as professoras se dividem, ficando cada uma encarrega-

da de uma Unica area nas tres turmas: portugues, ou matemdtica, ou cien 

cias + estudos sociais + saUde. Segundo elas, isso facilita o trabalho 

e tambem o nivel de aprendizado. 

A quantidade de "papelada" ou burocracia a apontada quase que 

unanimente como sendo excessiva, especialmente no final do ano e em ca-

so de ndo aprovacdo: "eu gostaria se de vir dar aula e pronto; agora,es 

sa papelada e uma inteira perda de tempo". 0 nUmero de alunos que Tido 

sdo aprovados e, em geral, bastante limitado nas 3 a s e 4a s series: 3, 4, 

no mdximo 5 por turma. Alias, isso foi apontado por uma das professoras 

como sendo um elemento bastante desencorajador: "a maioria das criancas 

sabe que ndo vai ser reprovada e por isso ndo se esforca nem um pouco 

em aprender" (F). 

Em nenhuma das escolas visitadas existe um coordenador de ci 

encias para as quatro primeiras series. Em uma escola (F), a coordenado 

ra de ciencias para as quatro Ultimas series considerou que seria dis - 

pens -evel estender set' trabalho para os primeiros anos. Alem disso obser 

you que o coordenador da area, pelo menos no seu caso, ndo ganha a mais 

e nem tem carga hordria menor, o que sobrecarrega e ao mesmo tempo limi 

tada as possibilidades de um trabalho serio. 

2. 0 ensino de ciencias 

ConteUdo: 

E, em geral, seguido o programa oficial, contido no guia cur 

ricular. (E preciso observar que o guia curricular e bastante aberto e 

ndo rigido quanto ao nivel e forma de abordagem dos temas; por outro la 

do, parece que e o conteUdo dos livros diddticos que, numa especie de 
consenso, "fazem" o programa minimo). No Guia Curricular (e por conse - 

guinte nos livros texto e no planejamento do conteUdo) aparecem "tOpicos 
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de Fisica" como Terra, Lua, Sol Movimentos da Terra, Medidas ndo padroni 

zadas de grandezas lineares, de massa, de volume e de tempo (2a serie ) 

ou Estados da Materia. Agua e Ar (3a serie) ou Magnetismo e Eletricida-

de, Unidades padronizadas de medida (e serie). r dada uma certa enfase 
a area de biologia (estudo de plantas, animais, etc...) embora isso, em 
parte, seja reflexo da estrutura do guia curricular e da formagdo dos 

professores. 

Livros adotados: 

Em geral os livros sao considerados como bons e suficientes. 

Mas nem sempre e possivel adotar um livro. Em algumas escolas, (A,B e 

algumas turmas de C) as criangas lido tem condigoes econemicas pars com-

prar livros de todas as materias e, evidentemente, quando muito, com -

pram de portugues e matemetica. Quando ndo e adotado um livro, a aula 

dada sob forma de "ponto" escrito no quadro, depois copiado pelos alu -

nos e explicado. 

Em uma das escolas visitadas (F) encontramos uma biblioteca 

(que se resumia a um armario) a disposigdo dos alunos de 3a ou e se - 
ries. Essa biblioteca constava de livros - literatura e de referencia. 

Atividades Experimentais: 

Em todas as escolas visitadas (exceto D) as atividades expe-

rimentais ndo sdo consideradas possiveis ou apropriadas. Transcrevemos 

algumas observacees anotadas durante as entrevistas e que colocam bem o 

problema: 

- "Olha, eu ndo tenho muita facilidade para esse negiicio de fazer expe-

riencias. E depois, teria que ter mais tempo para preparar o material 

que precisa. Entio eu falo para eles fazerem em casa". 

- muito dificil. Sabe, a gente acaba perdendo o "controle" da turma, 

vira bagunga e ninguem acaba aproveitando nada". 

- "No inicio eu tentei fazer (atividades experimentais). Mas al, as cri 

angas faziam muito barulho, acabavam deixando a sala suja - o pessoal 

da escola comegou a reclamar, al eu desisti. E para falar a verdade , 

acho que esse tipo de coisa e perfeitamente dispensivel". 

- "Eu acho essas experiencias perigosas: tenho medo que depois eles ten 

tem repetir em casa sozinhos; se tiver coisas como fesforo, eletrici-

dade, pode ser muito perigoso". (B) 

- "Acontece que as experiencias sugeridas nos livros ndo tem nada a ver 

com a vida dessas criangas. Elas la sabem o que e um tubo de ensaio?"(A) 

A Unica escola em que se desenvolvia atividade experimental 

era a escola D, principalmente na e serie. 0 grupo de professores des-

sa serie solicitava que os alunos trouxessem de casa material para a 

execugao de algumas experiencias sugeridas no livro diditico (por exem-

plo, limalha de ferro e imd) e a experiencia era feita em classe. .0s 
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alunos de uma dada classe levavam as experiencias para outras classes e, 

segundo a professora, eles gostaram muito daquela agitagao toda. Expe - 

riencias um pouco mais elaboradas (por exemplo, mudanga de estado) fica 

Aram como sugestao para serem feitas em casa. 

Nenhuma das escolas tinha laboraterio ou se tinha: "a, aqui 

na escola tem laboraterio sim. Dizem que e ate bem bonzinho, mas eu nun 

ca vi. Deve ser mais para o ginasio e tudo do ginesio e separado". 

Atividades que ultrapassam os portees da escola, tais como 

visitas, excurseles, passeios, etc. sao muito pouco desenvolvidas. Ha di 

ficuldades que vao desde a falta de tempo dos professores para prepara-

las, dificuldades de ordem econemica, de transportes, de autorizagao dos 

pais, ate mesmo problemas com a diregao da escola, que nem sempre as a-

poia. Nenhuma atividade especifica nesse sentido foi relatada. Mas, a-

lem•dessas, parece que existe um outro tipo de dificuldade, uma especie 

de "inercia": "Olha, ate que seria interessante - mas eu you ser since 

ra - eu mesma me sinto muito bem dentro da sala de aula e acho que nao 

me adaptaria a essas atividades fora". 

Esses aspectos parecem indicar que muitas vezes o ensino de 

ciencias se resume a transmissao de informagoes ou conhecimentos, atra-
ves do relato oral ou da leitura dos livros didaticos adotados. Alguns 

professores (nao muitos) explicitaram claramente que nao estao interes-

sados em fazer com que os alunos "decorem" nomes, mas que entendam os 

conceitos, embora encontrem para isso muita dificuldade. Se este quadro 

corresponde a uma situagao mais geral, seria preciso procurar entender 

qual a fungao e o valor pedagegico deste tipo de ensino, evitando evi - 

dentemente respostas simples e aprioristicas. Outra pergunta que tambem 

se coloca e a respeito da imagem de "ciencia" que se forma na cabega 
das criangas. 

Nem conversamos diretamente com essas criangas, mas atraves 

das entrevistas e possivel reconstruir o perfil que os professores tra-
cam de seus alunos. 

Em todas as entrevistas ha queixas quanto ao "baixo nivel"de 

formagao dos alunos, ao seu desinteresse em geral pela escola e pelo en 

sino, a dificuldade em entenderem as coisas ensinadas. Mesmo quanto ao 
nivel de alfabetizagao, essas criangas apresentam, segundo as profes-

soras, uma enorme dificuldade em se expressarem tanto oralmente quanto 

atraves da escrita. Inclusive, e citado como dificuldade para se "ensi-

nar" ciencias o fato dos alunos, mesmo na 3a serie, nao conseguirem en-

tender um texto, resultando dal uma justificativa para a priorizagao do 

ensino de portugues. 

Por outro lado, e claro para muitos que essa situagao este 

relacionada aos problemas de carencia alimentar, nao se atual, mas tam-

bem dos primeiros anos de vida. Existe certamente um problema de ordem 

economica serio. Mas parece que tambem nao e se isso. Em uma escola (F), 
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a professora propos as criangas que durante uma semana anotassem tudo 
aquilo que comiam: "Olha, eu fiquei impressionada. Descobri que a ali - 

mentageo deles era muito pobre. Mas nao era pobre por falta de dinheiro 

nao, a que se comiam porcaria, coisas sem nenhum valor alimenticio".Ela 

verificou que se tratava de ma formagao dos habitos alimentares, ligada 

tambem a um certo consumismo, efeito de toda a propaganda e imagens de 

produtos formadas pelos meios de comunicageo. Dal, concluiu: "Muito mais 

importante que ensinar a ler ou escrever, e procurar primeiro fazer com 

que as criangas se alimentem bem". 

Mas as criangas se interessam sim. Gostam muito, em geral,de 

esportes, musics, teatro, desenho, fora da escola ou dentro, quando es-

sas atividades lhes sac. oferecidas. Veem muito televise° ou ouvem pro - 

gramas de radio e muitas vezes comentam sobre o que viram ou ouviram em 

sala de aula. Os programas de radio mais comentados pelas criangas sao 

aqueles que tratam dos crimes ocorridos no dia anterior. As vezes, in - 

formagOes conflitantes com as explicagoes "cientificas" provocam alguma 

confuse°. Uma professora chegou a comentar sobre isso: "Tem uns progra-

mas na televise() que sao meio "superticiosos" (pseudo-cientificos, fan-

tasiosos) e parece que eles (os alunos) gostam disso. No dia seguinte, 

eu je seu, eles vem sempre com perguntas; e, no fundo, eu sinto que co-

locam em dUvida a autoridade do professor". 

Dentro do programa escolar, os alunos "se interessam mais pe 

los problemas mais ligados ao cotidiano deles, alguma coisa que eles 

possam entender, que tem uma aplicagao bem imediata". -"Mas o que seria 

essa aplicagao?" - "Nam e bem aplicagao: e alguma coisa que satisfaga, 

na cabega deles, a uma pergunta do tipo - para que eu quero saber iss"(C) 

"Eles gostam, em geral, das coisas ligadas ao programa 	de 

saUde, se interessam por problemas de agua, contaminagdo", (B). 

"Dentro do programa de ciencias, eles em geral gostam muito 

de eletricidade" (F). 

"Ah, eletricidade eles sempre gostam, acho que porque tem em 

casa sempre alguma coisa e eles podem entender" (B). 

"Eles se gostam de coisas novas. Se sao coisas que ja viram 

antes eles perdem o interesse, mesmo que eu explique que vao passar a 

entender mais daquilo" (C). 

Em uma entrevista, foi criada uma situagao claramente incoe-

rente. Uma professora retratou seus alunos como altamente desinteressa-

dos e quase apaticos. Depois, no decorrer do papo, identificou varios 

elementos (fora do contexto estritamente escolar) que eram motivadores 

e de interessse para seus alunos. Quando essa incoerencia foi colocada 

de volta para ela, explicou: "Ate que talvez voce tenha razao. Eles se 

nao se interessam pelo que acontece na sala de aula". 

3. Situagao dos professores 

Todas as professoras entrevistadas fizeram magisterio. 
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Algumas tiveram o curso de ciencias como um todo, outras se lembram de 

ter visto quimica, biologia e fisica em separado. Para algumas, a parte 

de ciencias talvez tenha se restringido so a biologia. Quando foi apre-

sentada uma lista de tOpicos especificos de fisica, referentes ao con - 

te6do de seus cursos de formagdo (mecdnica, calor, eletricidade, etc..) 

a maioria (com apenas uma excegdo) ndo conseguiu localizar de que se 

tratava exatamente, ou mesmo "eu nao me lembro de mais nada disso"; ou 

ainda, "acho que a gente nao estudou fisica com muito detalhe". grande 

parte das professoras fez tambem um curso superior. Contudo, nenhum dos 

cursos que elas seguiram (Pedagogia, Psicologia, Direito, Servigo So - 

cial) tinha qualquer conte6do de Fisica. 

Quase todas tem muitos anos de experiencia (em media, pouco 

menos de dez), em geral em vdrias escolas. Algumas eram apenas "substi-

tutas", nab efetivas, e reconhecem nisso uma grande limitagdo, porque 

cada hora estdo em uma escola diferente, com problemas diferentes. Uma 

delas observou que "os professores, com isso, sdo obrigados a se torna-

rem "condescendentes", a agirem de forma diferente segundo os objetivos 

e normas que a diregdo daquela escola tragar, mesmo sabendo que em ou - 

tra escola, tera que ser tudo diferente". 

Como principais dificuldades apontam a falta de tempo para 

preparar aulas, e o baixo saldrio que obriga a uma carga horiria grande 

ou a mais de um tipo de emprego. Apontam tambem as constantes mudangas 

de escola citadas acima, principalmente porque essas mudangas costumam 

ocorrer inclusive no meio do ano letivo, tornando invidvel qualquer ten 

tativa mais consistente de planejamento de curse. A Unica escola que mos 

trou uma melhor organizagdo (D) contava com professores quehd mais de 

cinco anos nela permaneciam. 

Outra dificuldade apontada 6 a falta de livros para os alu-

nos e de material de consulta para si prdprias. 

Em alguns casos sentem claramente deficiencias em sua forma-

gdo. Em eletricidade, por exemplo, mesmo reconhecendo que seria de inte 

resse dos alunos, lido se sentem capazes de ensinar por falta de conhe - 

cimento. 

"Talvez se existisse urn coordenador especifico, alguem a quem 

a gente pudesse recorrer pars esclarecer certos pontos ou mesmo que pu - 

desse dar ideias novas ..." 

Mas a sensagdo geral que ficou desses contatos e a de que 

existe uma grande sensibilidade dos professores em relagdo aos proble - 

mas do ensino e de seus alunos. A maioria percebe as dificuldades e gos . 

 taria de poder contribuir para superd-las. S6 nao sabem ou nab tem o 

"como". Parece haver uma certa disponibilidade para uma forma de traba-

lho diferente desde que dentro do espago de tempo e fisico da prepria 

escola e de seu trabalho. 
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Comentando a entrevista, no final, uma delas observou: " A 

gente precisaria ter mais oportunidades de falar sobre essas coisas. 

Sabe, 6 a nossa atividade de todo dia, mas voce perguntou muitas coisas 

em que eu nunca tinha tido tempo ou oportunidade para pensar". 

4. Algumas ideias 

Apesar do universo contactado ser tgo restrito, foi realmen-

te surpreendente encontrar problemas e situagoes bastante parecidos em 

todas as escolas. De qualquer maneira, isso ndo nos autoriza (e nem 6 

esse o objetivo) a fazer extrapolagOes ou "concluir" o que quer que se-

ja. Mas essas atividades sugerem algumas ideias que talvez possam ser 

uteis para aprofundar a discussdo sobre o ensino de cifincias no 1 9  grau. 

As dificuldades e os problemas deste ensino parecem ser an-

tes de tudo, uma especie de reflexo ou expressdo dos problemas gerais 

com que se defronta a atual estrutura do ensino oficial. Essa situagdo, 

por outro lado, tambem transcende a prOpria questdo da educagdo;ela tem 

contornos sociais, economicos e politicos bem delineados e diz respeito 

a todo o conjunto da sociedade brasileira. Ter este aspecto presente 6 

fundamental em qualquer discussgo, embora isso rid() esgote a questdo(com 

o perigo apenas de transpii-la comodamente para outras "esferas"). 

H6 claramente problemas especificos ao ensino de ciencias , 

questfies que deveriam ser repensadas. Particularmente, essas nos dizem 

respeito enquanto profissionais (em cifincia ou educagdo). Podemos apon-

tar inicialmente pelo menos duas delas. 

Em primeiro lugar, a linguagem e o contefido dos conhecimen - 

tos ensinados estdo, na maioria das vezes, completamente desvinculados 

do circulo mais prOximo que envolve as criangas, daqueles elementos com 

que elas estabelecem relagoes no seu dia a dia. Seria interessante pro-

curar verificar em que medida esse fato pode estar relacionado ao desin 

teresse e a dificuldades no aprendizado detectados pela quase maioria 

das professoras. Essa questgo talvez nao comporte uma resposta simples, 

porque nao existe uma relacgo mecanica entre cotidiano e interesse. 0 

prOprio ato de aprender leva a enriquecer e expandir o universo conheci 

do, embora o interesse necessgrio para isso tenha que partir do mundo 

concreto imediato. 0 interesse estg ligado a alguma percepcdo intuitiva 

(consciente ou 'Igo) de que o que estg sendo aprendido tem sentido, tem 

uma razic de ser, pode vir a ser um "instrumento". Verido o problema de 

outro ingulo, o distanciamento da realidade concreta 6 parte integrante 

da prOpria estrutura da instituiggo-escola, pensada para ser um lugar 

de aprendizado "a parte" (necessgria para a reproducdo de uma dada es - 

trutura de divisdo social do trabalho?). Mas isso, de novo, ndo deve im 

pedir que se procure repensar algumas situagOes particulares e especi - 

ficas. Entdo, como sera possivel "quebrar" este distanciamento? Que ti-

po de atitude e de contefido deve ser introduzido no ensino de ciencias? 
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Em segundo lugar, em quase todas as escolas visitadas, o en-

sino de ciencias nao faz use de material concreto, nem da realizagdo de 

experiencias. As razOes para isso sao de ordem econiimica mas tambem fru 

to do tipo de formagao recebida pelos pr6Prios professores. 0 processo 

de desenvolvimento das criangas nessa faixa etaria (em media dos 7 aos 

11 anos, ou seja, nos quatro primeiros anos de escola) corresponde a u-

ma etapa que Piaget denominou de "operagoes concretas". Isso, bem no ge 

ral, quer dizer que as criangas tem capacidade de aprender atraves do 

que sentem, pensam e veem concretamente, utilizando os sentidos e suas 

experiencias de forma imediata. Nao e possivel esperar delas ainda,dada 

a prapria fase de seu crescimento cognitivo, que realizem "saltos" de 

pensamento, abstragoes, etc.. Se e ensinada alguma coisa fora de sua ca 

pacidade de apreensao, ela apenas vai usar sua memOria para gravar por 

um tempo limitado, aquela informacdo. Por outro lado, a nao exploragao 

das potencialidades deste estagio pode prejudicar toda a sua formagdo 

futura. Sera que isso tem alguma coisa a ver com a deficiencia na forma 

gao do raciocinio abstrato, apontada como uma seria dificuldade em ni - 

veis mais avangados do ensino? Como a que se faz para introduzir as con 

tribuigoes de Piaget na estrutura e planejamento do ensino de ciencias? 

Neste contexto todo da ate para entender porque o ensino de 

ciencias e considerado como de pouca importancia nos primeiros anos de 

escola. Da forma como ele se da na pratica, (desvinculado do cotidiano 

e supondo um nivel de ebstrag4o.que as criangas nao tem), nao 	poderia 

ser diferente. Mas se repensado; acreditamos que possa representar 	um 

papel importante no processo educativo. 

Entdo, e preciso discutir o que e de fato "ensinar ciencias", 

o que pode vir a ser "ciencias" para criangas. Isso acrescenta ainda u-

ma outra dimensao a discussao, na medida que o conceito de ciencia po-
de ser entendido de muitas maneiras diferentes. E na concepgao do ensi-

no esta necessariamente presente (ainda que muitas vezes de forma lido 

explicita) uma dada concepgao do que seja ciencia e do seu papel na so-

ciedade de hoje. Entao a discussao tambem deve passar por al, tentando 

repensar o ensino como um todo integrado em que cada area ou disciplina 

nao se restrinja em si mesma, numa divisao artificial. Ensinar ciencias 

pode significar ensinar as criangas a se expressarem, a raciocinarem, a 

aprender histOria, etc. 

Que papel e potencialidade conferir ao ensino de cien - 
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cias dessa forma? Como e possivel fazer isso? 

(Esse relato foi elaborado por Amando S. Ito e M. Regina Kawamura, embo 

ra reflita tambem parte das discussoes sobre o ensino de ciencias nas 

quatro primeiras series do 1 9  grau, realizadas em preparagdo ao V SNEF, 

da qual participaram tambem Cesar Augusto Minto, Joao Zanetic e Ruth 0. 

Cesar - Instituto de Fisica - Universidade de Sdo Paulo, dezembro/1981). 

Livros adotados nas escolas visitadas: 

"Brasil ao vivo" - F. Saroni e C. da Silva Dantas 

"Estudos Sociais - Ciencias e Saiide" - Deborah Pgdua Mello Neves 

"Estudos Sociais - Ciencias e Sailde" - Yolanda Marques 

"Ciencias e Sailde" - Ronaldo D. Staifel. 

1.1.5. "Alguns Aspectos do Trabalho de Ciencias Desenvolvidos na Escola de 

1' Grau Novo Horizonte - S.P." 

Jodo Zanetic - USP 

claro que a discussdo sobre o ensino de ciencias tem que ser 

voltada para a realidade da escola publica, por onde passa a quase tota 

lidade das criangas em idade escolar, que frequentam a escola. Assim sen 

do, a discussdo te6rica (metodologias apropriadas, temas de estudo, de-

senvolvimento intelectual, entre outros tOpicos), como tambem a apresen 

tagdo de propostas concretas, tem um alvo bem definido. 

0 artigo a seguir apresenta a proposta metodolOgica, acompanha 

da de exemplos de aplicagdo, de um ensino de ciencias desenvolvido em 

uma escola particular localizada na cidade de Sdo Paulo. Trata-se de uma 

escola com caracteristicas peculiares que precisam ser deixadas claras: 

uma escola "de elite", isto 6, os pais das criangas que a frequentam 

tem condigoes salariais que lhes permitem pagar uma escola particular ; 

tem cerca de 20 criangas por classe; as (os) professoras (es) tem nivel 

universit6rio; a escola procura desenvolver uma forma de educagdo alter 

nativa, procura trabalhar um conhecimento que esteja ligado a realidade 
vivenciada pelas criangas, portanto, nao apresenta apenas um ensino fe-

chado em si mesmo, com caracteristicas predominante propedeuticas, mas, 

procura ligar esse ensino com a vida. Pelo menos essa e a meta. 

A intengdo de colocar este artigo em discussdo neste SimpOsio 

prende-se a ideia de se apresentar para debate, ao lado de outras expe-

riencias, uma proposta concreta de ensino de ciencias e de como ela po-

deria servir de subsidio para a discussao desse ensino na escola pan-

ca (quatro primeiras series do 1 9  grau). 

Escola de 1 9  Grau Novo Horizonte - sao Paulo. 
Alguns aspectos do trabalho de Ciencias desenvolvido na escola. 

Nosso objetivo fundamental e trabalhar todas as relagoes que o 
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educando estabelece com a realidade. Temos no conceito de relaggo o eixo 

do nosso trabalho: a relaggo de cada um consigo mesmo, com os outros e 

com a realidade, simultgneamente. Cada crianga, cada adulto se conhece e 

ao seu meio se relacionando com as pessoas, as coisas e as situagges. Es 

sa relaggo vai sendo progressivamente aprofundada quanto maiores forem 

as condigges de percepggo, critica e elaboraggo de esquemas de agdo pa-

ra intervir nas situagges. 0 conceito de relagdo envolve, assim, os con-

ceitos de criagdo, comunicagdo e socializaggo. 

A crianga desde pequenina 6 entendida como pessoa que age a par 

tir de suas necessidades, e o adulto que esta ao seu lado, orienta sua 

busca sempre que for preciso. 

Esse processo de busca de encaminhamentos ou anglise de situa - 

gges continua sempre para criangas e adultos. Tem seus momentos mais ou 

menos formalizados, mas a percepgdo, a critics e a opgao por formas de 

agao estardo presentes em todas as situagges de vida. 

A Escola 6 considerada por nos como espago de representagao das 

vivencias individuais e de grupo, organizadas como experigncias, com a 

participagdo de adultos e criangas. E fungdo da Escola representar cada 

vez mais objetivamente parcelas do real, visando a interpretagdo das si-

tuagges. Segundo esta orientagio, o contegdo das areas do curriculo 6 

instrumento de elaboragdo e interpretaggo dessas experi6ncias. 

O eixo do trabalho da escola, criaggo - comunicagdo - socializa 

gdo se concretiza em: 

Observagdo e percepgdo do real - visando o desenvolvimento da reflexdo 

como metodo de abordagem da realidade, 

considerando as operagges mentais en - 

volvidas em cads faixa etdria. 

Representaggo - elaboragdo do real, envolvendo a expressdo e as opera - 

gges mentais pr6prias de cada idade. 

Sociabilidade - aggo sobre este real; integraggo dos dois aspectos ante 

riores, concretizados na agdo. 

O conhecimento vai sendo reelaborado pelo educando na medida da 

necessidade. E o conhecimento, nas diversas areas, que vai possibilitan-

do e instrumentando as pessoas a compreensdo e agao nas diversas situa - 
g6es. Ele e exigencia de aprofundamento das experigncias, buscado por to 

dos os envolvidos em determinadas situagOes. 

O processo de elaboragdo do conhecimento pode exigir pre-requi-

sitos em muitos momentos, os encaminhamentos necessgrios sdo discutidos 

por educando e educadores. 

"Na roda, as criangas contam suas estOrias, falam de suas ale - 

grias e dificuldades, explicitam interesses atrav6s de coisas que trazem 

para mostrar para os outros. Muitas propostas de trabalho surgem das nos 
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sas conversas. Meu papel e estar atenta a estas alegrias e dificuldades, 
colocar as minhas com relagao ao trabalho e ao grupo, encaminhar junto 

com eles as propostas, fazendo a ponte entre seus desejos e a realidade 

enquanto escola, ou seja: o que queremos fazer, o que precisamos para 

fazer isto ou aquilo; como e possivel conseguir o material, de quanto 

material precisamos, que dia podemos desenvolver o trabalho, etc". 

(RelatOrio da la serie - Margo/Abri1/80 - Profa. Cristina) 

E da explicitagdo da necessidade colocada no grupo que vem os 

esquemas de trabalho, organizados com o professor. 0 professor e o adul 

to que coordena a elaboragdo das relagaes, ele age conjuntamente na bus 

ca do encaminhamento da situagao. 

Os professores trabalham a partir dos interesses das criangas, 

com suas descobertas e junto com elas sistematiza o conhecimento. Em ca 

da faixa etiria, a crianga atraves de jogos e da interagao com as ou - 

tras criangas vai elaborando o real, ampliando seu conhecimento, objeti 

vando-o na medida em que confronts o seu ponto de vista com o do outro. 

Assim, o conhecimento e conquistado atraves da troca entre as 

criangas e do professor com elas. 

0 professor organiza e programa as atividades,estabelecendo uma 

linha de continuidade no trabalho, desenvolvendo de maneira sistematiza 

da aquilo que surgiu espontaneamente do grupo, ou de uma crianga isola-

damente. 

Nessa perspectiva de trabalho a area de Ciencias constitui mais 

um instrumento de compreensdo da realidade pelo aluno. Em suas vivencias 

os alunos se veem diante de coisas, fatos, fenamenos que trazem em si a 

necessidade de utiliz6-1os, manipula-los e conhece-los. Para orientar 

essa forma de procedimento tomamos como referential o desenvolvimento 

do pensamento da crianga (Piaget) e a concepgao de natureza dos gregos, 

retomada por Engels(Dialetica da Natureza)", segundo a qual a existen - 

cia de toda a natureza, do menor ao maior do grao de areia aos astros, 

do protista ao homem, consiste num nascimento e numa morte eternas, num 

fluxo ininterrupto, num movimento e numa transformagao sem treguas. A 

necessidade, que pOs em muitos momentos o homem em relagao com a nature 

za, e o que faz o aluno, buscar o conhecimento. Esse conhecimento da re 

alidade que o cerca e uma necessidade imposta pelo momento e situagao 

que esti vivendo. Precisa desse conhecimento pars o encaminhamento de 

novas awes. Cada situagao vivida transforms, acrescenta, muds a posi - 

gao do aluno, ele nao e mais o mesmo do momento anterior. 

No processo de descobertas o homem chegou a um nivel de de - 

semvolvimento tecnolOgico e cientifico so" partilhado por uns poucos.Con 

sideramos objetivo fundamental da area de Ciencias no 1 9  grau, a per - 

cepgao das da Ciencia na sociedade. r muito importante que 
o aluno perceba a relagao da ciencia com sua vida digria. 
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"Assim sendo, outra atividade que fortaleceu a dinamica do gru-

po e seus membros e ampliou/aprofundou o seu processo de busca do conhe 

cimento desenvolvido na area de ciencias/estudo dos seres vivos -PEIXES, 

apresentado como interesse de classe ja no final de junho, atraves de 

um trabalho na area de Portugues (resumos de livros com temas diferen - 

tes, a maioria animais). 

Iniciamos esse trabalho com: 1) leitura de um texto sobre pei-

xes,o qual situavao habitat desses seres, alimentagao e algumas caracte 

risticas, e tinha por objetico iniciar/disparar o trabalho com esse te-

ma. 2) posteriormente introduzi na classe um aquario para a criagao / 

observacao de dois peixes. 

Meu objetivo com esse trabalho era alimentar um interesse, de-

senvolver uma sistematica de trabalho que favorecesse: 

- observagdo/registros 

- questionamento/levantamento de hipOteses 

- busca de respostas em mais de uma fonte. 

A montagem do aqudrio foi em conjunto e seguiu as seguintes to 

refas: 
a) lavagem do aqudrio; 

b) lavagem das pedras para forrar o fundo do aquario; 

c) arrumagao das pedras; 

d) colocagdo da agua; 

e) colocagdo dos peixes; 

f) alimentagao; 

g) observagdo. 

Essa atividade foi introduzida para alimentar e dar continuida 

de ao trabalho com o tema peixes, porem esta incorporada a rodiziada, 

e semanalmente atrav6s da lavagem do aquario, das pedras e da troca de i-

gua, teve um desdobramento que foi a observacao para registro. 

3) pesquisa bibliografica em pequenos grupos jd descrita anteriormente. 

4) visita ao museu de zoologia, assessorada por um pesquisador do museu, 

que se colocou a disposigdo das criancas para todas as questoes e 
das que apresentavam. 

0 inicio dessa visita se deu: 

a) Pela observacao das vitrinas com peixes de mar e rio empalhados. Nes 

sa primeira observagao procuravam os peixes que haviam pesquisado na 

classe na etapa 3 desse trabalho; iam tambem ouvindo com muita aten-

cao o que o Zeca falava, os animais que ele mostrava, etc. 

h) Seca° de peixes do museu. 
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c) Em volta da mesa de trabaiho do Zeca observagdo de peixes conserva -

dos em glcool ou formol para estudo. 

Toda atividade/visita - teve como tonica um excelente clima no 

grupo e principalmente uma concentrag5o muito grande por parte de todos, 

durante todas as etapas da atividade. Nessa etapa, a concentragdo e o 

interesse da classe atingiu o seu ponto mdximo. Ninguem durante 2 horas 

pensou em outra coisa, falou sobre algo que nao fossem os animais que o 

Zeca apresentava ou se preocupou com outra coisa que ndo as questoes que 

ele respondia, todas elas formuladas pelas pr6prias criangas, sendo que 

a Regina e eu nos limitamos a ouvir e anotar tudo para posterior devolu 

gdo e eles de forma mais sistem6tica. 

As questoes que levantaram cobriam praticamente tudo que era 

fundamental na Taxonomia dos peixes, ao nivel do 2 9  ano. 

Observag5o/pesquisa livre dos demais animais empalhados do museu; ayes, 

ongas, aranhas, escorpioes, etc. 

5) - Conversa na classe sobre a visita. 

6) - Ida a feira para compra de peixes, mariscos, 	para estudo em ou 
tro dia. 

7) - Estudo da traira. 

a) pele/escamagdo - um lado escamado, o outro sem as mesmas para 

comparag5o. 

b) nadadeiras - quantas tem? quaffs sao? 

c) cabega - 1. olhos - "narinas", ausencia de radar - 

2. boca - dentes - 

d) aparelho respiratOrio 

e) garganta, guelras, branquias 

f) dissecagdo - Orgdos internos 

fl. espinha dorsal 

f2. separagdo de partes mais importantes, segundo consenco - co-

locagdo do formol para ser colocado no museu. 

Mesma atividade e procedimento para Lula (trazida por uma 

crianga) ovos de pescada... 

8) Polvo. 

a) pesquisa bibliogrifica - habitat, alimentag5o, defesa etc. 

b) manipulagdo 

c) localizagdo: "Cabega" - boca - olho 

cerebro 

tent6culos/ventosas 

funil situado sob o pescoco 

d) dissertagdo - descoberta: 7 bolas do polvo , 

1 liquido preto de defesa tambem usado 

como tinta; 

2 corantes amarelos e coral. 
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e) esvaziamento e aplicagdo do corante preto em papel, para consta-

tagio da sua capacidade de tingimento. 

f) separagio das partes mais importantes: para figurar no museu, in 

clusive o papel tingido . 

(RelatOrio da la serie de 1979 - Professora: Iza) 

As criangas por volta dos 7, 8 anos em diante, do que temos po 

dido observar, mantem um interesse muito grande pelos seres vivos de mo 

do geral. Como pudemos ver no exemplo citado, o trabalho se desenvolve 

de maneira mais ordenada do que com os menores (Pre-escola), as rela-

gees de trabalho j5 implicam em cooperagdo nas atividades combinadas. 

Sdo capazes de assumir responaabilidades no cuidado com coisas vivas . 

Conseguem comparar dados de uma situaggo para outra e formulam questoes 

que podem ser respondidas atraves de experiencias. As criangas buscam 

com interesse os meios mais adequados para registrar suas observagOes e 

resultados de experiencias. 

"Fizemos entdo algumas experiencias para observar a transforma 

gdo desses elementos; com a 6gua em vapor e discutimos a energia que po 

de ser obtida nesse processo bem como a utilizagdo que o homem fez dela 

para movimentar barcos e trens. Procuramos relacionar dessa forma no - 

goes novas com informagOes, fatos e objetos do cotidiano das criangas. 

A cada experiencia seguia-se o registro, como esse que trans-

crevo, com a terminologia decidida pela prOpria classe: 

Experiencia com vapor: 

Material: tubo de ensaio, suporte de madeira, 6gua, vela, arame e fos-

foro. 

0 QUE ACONTECEU: a 5gua esquentou, ferveu, virou vapor. 0 vapor fez pres 

sdo e fez a rolha voar. 

Dessa experiencia nasceu a idgia de se fazer um barquinho a va 

por. Idgia muito curtida pelas criangas, mas infelizmente ndo houve tem 

po suficiente para encontrarmos o material adequado a sua realizagdo. 
Fizemos ainda experi8ncias com ar quente, relacionando da mesma forma 

mudangas de estado e energia gerada. 

0 grupo ja" mantem uma postura correta de observagdo das expe - 

riencias. 0 registro, que vem enriquecendo em detalhes a precisdo, 

um ganho importante e um momento fundamental para ales, porque se tor-

nou parte integrante do "fazer ciencias". Estamos conquistando assim , 

uma postura de investigagdo essential para o estudo posterior e sistem6 

tico dos conceitos prOprios das virias ciencias. Essa era a meta prin - 

cipal que se pretendia conquistar com o estudo de ciencias na 2a serie 

e creio que ela foi alcangada". 
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(RelatOrio da 2a serie - 1981 - Professora Silvia) 

Podemos perceher nos exemplos citados que o trabalho de cidn - 

cias na Escola tem na aquisigdo do metodo cientifico um dos seus eixos 

principais. Essa vicencia do metodo cientifico implica em identificar e 

resolver situagOes problemas, desenvolver a capacidade de observagdo e 

andlise dos fatos, coletar e interpretar dados, formular e verificar hi 

pOteses, concluir. 

Todas as situagoes que as criangas procuram investigar ou re -

solver seguem esses passos. Equacionar uma situagdo e agir sobre ela 6 

objetivo de todas as areas de conhecimento do curriculum da Escola. 

"V Mesmo o Nosso Corpo" 

No semestre passado, no sitio, abrimos um peixe e o interesse 

maior foi para as tripas dele, o aparelho digestivo. Neste, continua - 

mos o tema no corpo humano. As discussOes iniciais foram feitas com a 

observagdo do mapa. Comegando pela boca, os nossos dentes e suas fun-

g6es a saliva, resumidamente o caminho percorrido pelos alimentos. Um 

grupinho fez pesquisa nos livros, no semestre passado, enquanto, ou - 

tros pesquisavam a formagao dos rios, 6gua represada e poluigdo. 

Desenvolvi a pesquisa com um texto initial sobre aparelho di - 

gestivo; tinham claro que viamos o assunto de maneira resumida. A neces 

sidade deles, curiosidade e exploragdo oral nos levou a especificar as 

fung6es das partes e Orgdos desse aparelho. 

Pela proximidade do funcionamento, com animals, sugeri que a-

brissemos um frango para observagdo; o fizemos indo a um dos matadouros 

do bairro ver: a depenagdo pela maquina, o torte, fazendo perguntas e 

anotando respostas dos vendedores; a conta das compras, que seria para 

o almogo da segunda-feira. 

Na escola dois grupos foram divididos para facilitar a observa 

gao. Abrimos os frangos com o texto por perto; iamos checando o que fo-

ra visto e ampliando o nao visto. 

Algum nojo, dnsia de vOmito 	e comparagdo com o corpo huma- 

no. Tiveram um texto para interpretagao que se desenvolveu nas muitas 

discusses e perguntas (que eles fazem tantas). 

Depois houve o sapo. 

0 sapo era sapa, e o material propiciou pesquisa mais rica,por 

vermos tambem o aparelho reprodutor (havia muitos ovos, como numa espon 

ja). Diferentes tipos de tecidos, vasos e veias, coragdo, que batia mo-

desto e ininterrupto. Novamente acompanhamos a dissecagdo com livro(liam 

para que eu executasse a operagao, que nunca fizera, e para revermos as 

fungi:3es das partes). (Comentavam sobre o capitulo "A Equipe Cir6rgica", 

do livro Veludinho). 

Como avaliagdo individual, lam respondendo as minhas perguntas. 

Separamos todas as partes at o descarnamento partial do sapo. Menos no 

jo e menos ansia, eles vdo se acostumando. 
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Estiveram melhor organizados em relaedo a dissecagdo do peixe, 
mas sobram sempre estas palavras: "Ai, ndo empurra; sai da frente; dei-

xa eu ver; olha o Fulano, com a cabegona 

Exploramos muito o tema Digestdo. Medimos o comprimento dos in 

testinos com pedaeos de barbante; a quantidade de suco gistrico, saliva 

e bilis com garrafas e agua. A pergunta deles foi: "Como e que sabem do 

corpo humano por dentro?... Que hi estudo em cadiveres e mequinas mara-

vilhosas. Ndo faltaram os casos que contam sempre, comparando o que se 

estuda as suas experiencias. 

" - E o viimito? E o contririo da digestdo"? Exploramos 	isso 

tambem com o que eu levantei e fiz um texto que foi acrescido com infor 

magoes de cada um. "E o solugo? Olcera? Gastrite?..." 

Outra etapa do trabalho foi verificarmos a existencia ou ndo 

de amido nos alimentos e a transformaedo deles pela saliva. Trabalhamos 

em quatro grupos cada um consultando o livro, organizando seus materi - 

ais, executando a experiencia na apresentaeao. 0 importante e belo nis 

so tudo e o procedimento deles: observagio, levantamento de hipOtese , 

experimentagao, conclusdo, novas experimentaeOes... perguntas para 	o 

grupo e para mim. A sequencia das experiencias ampliava e aclarava 	o 

conceito de digestio at deduzirem o que aconteceria nas experiencias 

posteriores. Encontraram dificuldades na descried° escrita das experien 

cias e dissertagdo sobre o tema. Vivem mais a linguagem coloquial e da 

ficcdo. 0 objetivo e desenvolver junto, a cientlfica. 

Na medida em que hi coca e xixi, iniciamos o estudo do apare - 

lho urinario. Quatro grupos pesquisam em livros. 

A sequencia desse trabalho com o corpo humano talvez seja o a-

parelho reprodutor, uma vez que andam, pelas revistas, a rir escondida-

mente das fotos de mulher pelada. 0 canal da urina, o canal do esperma, 

outros canais talvez mudem, neles o care -ter de risada". 

(RelatOrio da e serie - 1980 - Professora Alda) 

Essa postura de trabalho nos levou a uma °peg° em termos de a-

prendizagem. Ndo pretendemos passar para o aluno todas as informagoes , 

elaboradas por todos os ramos de conhecimento. Assim, optamos por uma 

aprendizagem baseada em conceitos. "0 conceito e a representacdo mais 

simplificada e generalizada de qualquer realidade... Frente a grande 

variedade de informagOes o homem, ao procurar' compreender este mundo ca 

tegoriza os objetos e eventos a partir de atributos comuns que os cate-

gorizam. Esta categorizagdo, que resulta numa simplificagdo do meio,cons 

titui o corpo de conceitos sobre as "coisas". A aquisiedo dessas ideias 

abstratas (conceitos) possibilita por sua vez, a categorizacdo de novos 

objetos ou eventos que venham a surgir como parte da realidade, na medi 

da em que sdo percebidos como relacionados com estas ideias. 
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Conceituar o mundo natural e social foi uma forma que o homem 

encontrou para organizar e manipular a grande variedade de informagOes 

que ele encontra a respeito deste mundo. Portanto, um educador ao optar 

por ensinar atraves de conceitos, estarg dando ao educando um instrumen 

to eficiente de organizagao dos dados da realidade, possibilitando -lhe 

a manipulagao desses dados bem como instrumentos para sua transformagao. 

A medida em que novas informagees vac) sendo incorporadas ao a-

cervo de ideias ja" estabelecidas, a aprendizagem configura sua prOpria 

continuidade e torna clara a utilidade da aquisigdo do conceito anterior 

e das informagaes a ele relacionadas". (1) 

"Eles no Tempo: Comego - Meio - e Fim? 

No comego da 3a serie passada (1979) as criancas comegaram no 

interesse pelo aparelho reprodutor, nascimento, menstruagdo Vimos 

fotos, livros, conversamos. Neste ano, com a Iza desenvolveram um tra - 

balho de pesquisa em grupo de maior aprofundamento. No 2 9  semestre, fi-

zemos o "fechamento" do terra com a visita de uma medica na classe. Le - 

vantaram anteriormente as perguntas, no dia conversamos. Revisao geral 

de anatomia e fisiologia, ampliada para outros temas de interesse geral. 

Tivemos uma visa() sobre Saticle Publics , consulta e atendimento 

medico em Sao Paulo e no Brasil. 

Como propuseram: apes esse fechamento, o estudo das celulas,ou 

tras partes do corpo humano. Havia tambem o interesse pela Orfgem da Vi 

da, Evolugao do Homem; transformagao da Terra, Sistema Solar (o eclipse 

acontecimento). Cada professor, na sua area, vem desenvolvendo os temas. 

(1)  Equipe Renov - "Estudos Sociais - uma proposta para o professor" 

- Ed. Vozes - 1975 pg. 44. 

Microorganismos - A celula 

Dois grupos pesquisadores em livros sua definigao, partes, re-

produgao e tecidos. 

Depois, texto, observagao e manuais do microscOpio; as partes, 

o funcionamento. Algumas experimentagoes com letras em papeizinhos mos-

tram a inversao e rebatimento da imagem. Propus que o registro fosse fei 

to em um livrinho de Celulas, cads crianga vem organizando o seu. Com  a 

lamina de cortiga tiveram a descoberta da celula (um texto sobre, o re-

lato e desenhos do descobridor). Observaram as partes, comparativamente, 

com o torte da cebola. Com  folhas e petalas de flor, os cloroplastos(on 

de fica o pigmento). Em uma gota de agua (infusao de capim e folhas se-

cas) seres unicelulares. Quern imaginaria ali tal efervescencia: 

Inicialmente eu preparava as liminas, eles observavam (isso se 

repete quando ha novo material). Depois, a preparagao deles em duplas e, 
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com o maior dominio, individualmente. Isso tambem amplia a possibilidade 

de se obter um corte melhor, mais prOximo do que se deseja observar. Vao 

sempre alem, experimentando todas as variagOes e combinacOes nas laminas 

(material e tecnicas). Ao mesmo tempo, descobrem o porque das diferentes 

preparagees (com e sem igua; com e sem laminula, com e sem corante). 

0 interessante e que sempre repetem, na Ultima, observagao, a 

de todas as celulas anteriores. Refazem as etapas. Ainda nao consegui -

ram corte de cortiga. 

Nesse processo o paralelo celula vegetal/animal, viva/morta e 

fung50-tecido. Com  o texto Evolugdo da Vida, classificagao dos animais 

- o Homem. 

Com o interesse deles e a visa° que tem de uma sequencia 	nas 

pesquisas, especificaremos outros temas para a continuagao do estudo". 

(RelatOrio da 4a serie - 1980 - Professora: Alda) 

A aquisigao dos conceitos especificos,da area de ciencias vem 

junto . a manipulagdo das fontes de informagao e dos materiais de experi-

mentagdo. A elaboragao de uma postura de trabalho que torne o aluno in-

dependente do adulto na sua busca a um objetivo importante no processo 

educativo. Nesse enfoque a organizagdo dos dados das situag5es, a formu 

lagao do problema, os passos da experimentagao, a pesquisa bibliografica. 

a discussdo dos dados a elaboragao da conclusao e da possivel perspecti-

va de agdo, constituem parte integrante de todo processo de aprendizagem. 

"Organizadas em grupos pequenos, as criangas fizeram inicialmen 

to uma pesquisa em livros e enciclopedias. Levantaram perguntas: o que 

e rotagao; em quanto tempo cada planeta faz seu movimento em volta do 

Sol; qual a posigao do Sol no sistema solar; quantos aneis tem Saturno... 

Com base neste levantamento de interesse, nos propusemos a tra 

balhar principalmente textos que foram, aos poucos, apresentados 	as 

criangas o Sol e sua familia. 

Estes textos, acompanhados sempre de perguntas, foram estuda -

dos em grupos de 4 ou 5 e, a discussao das respostas e de outras coloca 

floes foi sendo feita com todo o grupo, geralmente ao final da atividade. 

Durante o nosso trabalho em ciencias, as criangas fizeram reda 

toes individuais, levantaram hipOteses num clima de muita conversa e 

discuss5o. 0 globo terrestre ajudou sempre. As criangas o consultavam 

para localizar os oceanos e continentes, para procurar um outro pais , 

para imaginar o "embaixo" e "em cima" da Terra. 

Fizemos uma visita ao planetdrio onde tivemos a oportunidade de 

assistir a um audio-visual (o cell de Sdo Paulo naquele dia) que nos le-

vou ate Saturno. Esta visita foi muito boa porque despertou o interesse 

das criangas pelos corpos do espago. Foi com base nesta ida ao planetd-

rio que montamos as outras atividades. 
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Montamos tambem na escola um model° simples (com uma bola, lan 

terna e um bonequinho de papel), mostrando a sucessdo de dias e noites 

e fizemos uma pequena representagdo de dois dos movimentos realizados 

pela Terra (rotagio e translagdo) onde cada crianga era um astro do Sis 

tema Solar. 

Na biblioteca foram feitas pesquisas em grupo, com o objetivo 

de levantar algumas caracteristicas dos planetas irmdos da Terra. Termi 

namos o bimestre estudando a gravidade, principalmente atrav6s da leitu 

ra e discussdo de textos. 

0 acompanhamento das atividades da ciencia pelo grupo vem sen-

do muito bom. Todos gostam das pesquisas e trabalhos o que nos leva a 

perceber um aproveitamento crescente. 

0 sistema solar como um todo e particularidades como movimen - 

tos, forcas e relacEies entre os astros foram sendo incorporadas pelas 

criangas". 

(RelatOrio da e serie - 1981 - Professora Beatriz) 

Esse trabalho de formagdo do aluno enquanto sujeito das awes 

em que vive, ndo tem deixado de lado o reconhecimento da ciencia como 

processo histOrico, suas limitagoes e seu desenvolvimento. 

Trabalhando com as criangas o contend° da grea de Ciencias 	o 

que estamos buscando e formar uma postura de investigaggo e interpreta-

gdo das situag5es que vivem. Ao compararmos a simplicidade das relagoes 

Homem-Natureza e as do grupo social nas ditas sociedades primitivas,seu 

trabalho e processo de produgdo desenvolvida, com a sofisticada tecnolo 

gia atual, onde cada um produz uma pequena parte do produto, como seu 

conhecimento do produto como um todo, vamos observar que as relagoes de 

trabalho se modificaram profundamente. 

Para compreensdo do momento histOrico que vivemos se faz neces 

sgria uma anglise e interpretagdo desse processo de transformaggo das 

relagoes entre os homens e suas relagoes com a Natureza. 

(Organizado pela professors Regina - Dezembro de 1981) 

1.1.6. "ForMag'io de Professores de Ciencias" 

Luiz Otgvio F. do Amaral - UFMG 

(N5o recebemos os originais pars publicagdo) 

1.1.7. 
"ConclusOes da Mesa Redonda sobre o Ensino de Ciencias no 1 9  Grau" 

Grupos de Trabalhos 

Pela primeira vez na Sociedade Brasileira de Fisica, em especial 

nos SimpOsios de Ensino, discutiu-se o ensino de ciencias no 1 9  grau. 
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Acreditamos que s6 este fato ji represente um avango no sentido 

de abrir novas perspectivas de trabalho e de aprofundar, junto a comuni-
dade cientifica, que inclui professores de todos os niveis, os aspectos 

mais gerais e mesmo os particulares da educagdo no pais. 

Como se constitui numa primeira etapa desta longa e importante 

caminhada, os resultados obtidos devem ser encarados apenas como elemen-

tos desencadeadores de um processo mais amplo de discussgo, porque o fun 

damental e a efetiva participaggo dos professores de 1 9  grau na defini - 

gaO dos rumos da educaggo neste nivel, seja em relagdo a contegdo , cur-

riculos, metodologia, etc, como em relagdo aos aspectos mais gerais e va 

lores transmitidos atraves deste ensino. 

0 grupo de trabalho que discutiu o ensino de ciOncias no 1 9 grau 

durante o V SNEF sugere que a SBF, junto, as Secretarias de Educaggo, Cen 

tros de Ciencias, Escolas Normais, Sindicatos, Associag6es de Professo - 

res e ao prOprio MEC atraves de seus diversos Orgaos, procure criar me-

canismos e subsidios que possibilitem um trabalho integrado desses Or - 

gdos, visando a concretizagdo de uma agdo junto ao professor e a escola, 
a nivel local. 

Purante este Simp6sio foram realizadas diversas discuss6es pre-

liminares sobre variados aspectos do ensino neste nivel, com a partici - 

pagdo de, basicamente, professores e pesquisadores do 2 9  e 3 9  graus; o 

grupo contou com a presenga de duas professoras primgrias. 

Como primeira contribuicdo anexamos o resumo dessas discussOes. 

Constatagdo da Realidade 

1 - NO° ha vagas para o primeiro grau na rede publica. Quais as razOes? 

a) A grande maioria dos pais desejam que seus filhos estudem, mesmo 

a custa de grandes sacrificios. 

b) Os professores preferem fazer qualquer outra coisa do que dar au-

la para o 1 9  grau por causa das pessimas condicoes, o que gera u-

ma grande evasgo da la para a 2a serie da ordem de 50%, sendo que 

apenas uns 20% chegam a e serie. 
2 - Existem grande nUmero de professores leigos. 0 exemplo de Rio Grande 

do Norte onde de 150 municipioso em 140 a totalidade dos professores 

leiga. Um outro exemplo, na Grande Sao Paulo, jg ha vgrios profes-

sores leigos dando aulas no 1 9  grau, devido a dificuldade em se en-
contrar professores formados. 

- Sobram muitas vagas nas escolas de formagdo do professor de 1 9  grau. 

- CondigOes de trabalho onerosas do ponto de vista da remuneragdo. 

3 - Os alunos do 19 grau da escola pgblica provem na sua maioria de fami-

lias da mais baixa renda: a merenda escolar sendo o principal atrati-

vo para muitas dessas criangas. 
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- As verbas de que o Estado diapOe sap totalmente inaatisfat6riaa. 

Porque ensinar ciencias, o que ensinar e como ensinar no primeiro grau. 

Um diagnOstico da situagao do ensino de ciencias no 1 9  grau leva 

a constatacao de que muitas vezes a ciencia e ensinada com finalidade de 

preparar o aluno para o 2 9  grau, quando sabemos que grande maioria dos 

alunos sEquer acaba o primeiro grau. 

O sistema educational atualmente tem o dever de transmitir deter 

minados conte6dos especificos. Isto e feito atravgs de cargas excessivas 

de informacOes que induzem a simples memorrizagao o que em pouco colabo-
ra para o desenvolvimento da visao critica e objetiva dos conteildos pro-

postos. 

O porque de ensinar ciencias tem resposta nas necessidades pr6 - 

prias da educacao geral, que entendemos como'a aquisigao de instrumentos 

que permitam a crianga, futuro cidadao e nao futuro cientista, entender 

criticamente o mundo que o cerca para poder interagir com ele e ser 	o- 

agente efetivo de transformagao. 

Nesse contexto o aspecto especifico do ensino de ciencias estg 

fundamentado na interagao e experimentagao com o mundo real da crianca , 

assim como com a necessidade de desenvolver, atravgs deste ensino, habi-

lidades de pensar e raciocinar em forma objetiva, baseada na'observagao 

de fatos concretos; o conhecimento assim adquirido evita a necessidade 

de dar a crianga verdades acabadas ("dogmas"). 
Para atingir esse objetivo e preciso que os conte6dos estejam 

vinculados a vida cotidiana da crianga ao seu meio ambiente e as condi -
goes que enfrenta nesse ambiente, respeitando-se as diferengas regionais 

e culturais. 

Propomos que se escolhan os conte6dos em torno de temas que fun-

cionem como "geradores", importando menos o conteGdo puramente informa-

tivo e dando maior importgncia a forma pela qual sao desenvolvidas as a-
tividades concretas dos mesmos. Trata-se de desenvolver na escola uma 

"metodologia da descoberta" atravgs de atividades experimentais, do ma - 

nuseio de objetos concretos, que nao requerem necessariamente instala - 

goes especiais de laboratgrio e que utilizam basicamente materiais domes 

ticos. 

Podemos aqui resumir este mgtodo como aquele que leva a crianca 

a "fazer", tocando, mexendo, observando ao inves de ser mero expectador 

passivo. E claro que uma vez a atividade completada deve se discutir so-

bre o assunto e sempre que possivel deixar um registro escrito das obser 

vagOes feitas. 

A formagao do professor primgrio 

O exercicio profissional mostra que os professores sac, mal pagos, 

sem tempo para o desenvolvimento de qualquer outra atividade que nao 	a 
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traditional aula e o que e mars grave 115 uma grande ausen0.a de partici-

'pagio destes professores na definigdo dos Tumor da educag5o como um todo 

assim como no particular, da sua prOpria sala de aula (nio escolhe livro, 

metodologia, programas, etc.). 

Um outro aspecto de carter mais geral e que achamos fundamental 

ser considerado e o pouco valor dado ao trabalhador do ensino, haja vis-

to que desde sua formagdo ate o seu desempenhlo profissional ndo the sdo 

dadas as minimas condicees. Naquele sdo deficientes os cursos, escolas 

normais e licenciatura, ndo preocupados com o ensino e muito menos com o 

ensino de ciencias. 

Com o intuito de modificar a situacdo acima descrita levantamos 

as seguintes sugestees: 

1. Modificar o curso de formagao do professor do 1 9  grau para as primei-

ras quatro series, passando de 2 - 3 para 4 anos a etapa de formagdo 

profissional para o magisterio. 

2. Acabar com a licenciatura curta de ciencias exigindo-se formagdo em 

licenciatura plena para o ensino do primeiro grau. 

3. Manter cursos de extensdo e complementagdo e/ou aperfeigoamento para 

os professores ja formados pela licenciatura.curta. 

4. Ministrar cursos de Instrumentagdo de ensino de Ciencias para as pro-

fessoras primgrias, com o intuito de aumentar o conhecimento especi - 

fico de ciencias ao nivel em que sera.' efetuado o trabalho do profes - 

sor em sala, assim como adquirir metodos de trabalho apropriados. 

Escola e Produgdo - 0 Ensino Profissional 

- Existem escolas que encaminham o aluno profissionalmente: 

a - Escola.s do SENAI e equivalentes - Estas escolas treinam o aluno pa 

ra uma ocupagdo especifica paralelamente a 7 e 8 series; as vezes 
de modo compuls6rio quanto a escolha de profissdo. 

b - Outras escolas seguem o mesmo exemplo a titulo de "sondagem voca - 

cional", porem com ensino mais superficial. 

c - Escolas agricolas mais antigas ( e em vias de extensdo) incluem 

prd'ticas profissionais e se tornam auto-suficientes a partir da 

prdpria produgdo dos alunos. 

Recomendagees 

1 - O'Estado deve garantir um bom ensino de 1 9  grau, geral, fundamental, 

que darg a todos boa base para sua integragdo social e sua profissio 

nal futura: bom ensino de portugues, materna- tica, histOria, geografia, 

ciencias, arte 

2 - 0 Estado ndo deve promover escolas com profissionalizagdo direciona- 

da obrigatOria, ligada ao ensino formal de 7a e 8a serie porque: 
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a) verbas, tempo e espaco s5o roubados ao ensino geral; 

b) quase todos os alunos .que chegam a e sgrie (10% dos que entraram 
na la serie) ingressaram no 29 grau. Quern precisa de ensino pro-

fissional a nivel de 19 grau vao ser, os 80% que cairam fora 	do 

sistema'formal ainda antes da 4 a." sex-ie. 

3 	No atual contexto econemico e social e obrigaggo do Estado, algm de 

garantir vagas para todos, destinar verbas para 

a) merenda escolar 

b) ensino profissional supletivo a nivel de 1 9  grau, que responds as 

necessidades das comunidades, ouvidos os prOprios trabalhadores, 

e ndo so os empregadores como acontece nas entidades 	privadas 
SENAI, SENAC, e outras. 

4 - As escolas podem assumir, atraves de trabalho dos alunos, servigos e 

produce- es importantes para a comunidade: isso aumenta a integracao 

escola+Pcomunidade, trabalho escolard-Prealidade vida escolar49vi-

da social do aluno, algm de ser campo fertilissimo para um ensino 

( por exemplo, ensino de ciencias) realmente relevante e integrado a 
vida do estudante e do professor. 

0 livro texto de ciencias para o 1 9  grau. 

A problemgtica do ensino estg diretamente vinculada corn questees 

mais gerais da educAgdo como um todo no pals. 

0 que se observa 6 uma inadequada conducio, por parte dos Orgaos 

oficiais, da problemgtica do livro texto. Esta conducao inadectuada se e-

videncia no caso do Programa do Livro Didgtico para o Ensino fundamental 

- PLIDEF onde uma enorme quantia de dinheiro 6 gasta para a publica - 

cdo de livros ultrapassados e que nem ao menos chegam as escolas,algm de 

inadequados para certas regiees. 

Devido as diferengas regionais do pais ndo concebemos a existen-

cia de livros padronizados que atendam a toda populaggo da faixa do 1 9 

 grau. 0 que se ve 6 o livro desvinculado da realidade local, chegando a 

extremos de exemplificar conte6dos utilizando-se de nomes completamente 

inadequados (funda, bodoque, estilingue e baladeira; carro de coceo, car 

ro de rolimao e carro de morro). 

Uma vez que os livros didgticos sac) impressos em cargter comer - 

cial e corn clara evidencia da busca de lucro, diga-se de passagem as edi 

toras e nao aos autores, vemos uma verdadeira industrializagdo do livro 

didgtico, sofrendo os autores enorme pressao quanta ao que publicar e 

quanta a diagramagao: desenho, etc. Evidenciamos isso, entre outras coi-
sas, pelo excesso de gravuras, como forma de ganhar mercado, estimulando 

a neo interagdo corn o objeto vivo e sim corn a sua representagao grgfica. 

Conclusees e Sugestees: 

1. Os problemas conjunturais da educaggo brasileira tem reflexos diretos 

no livro texto; 
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2. 0 despreparo do professor, causa e consequencia do descaso salarial 

deste profissional, leva, entre outros problemas, a uma deficiente u-

tilizacao dos livros diddticos. 

3. Ha uma ausencia de canais de participacdo efetiva dos professores na 

elaboracdo dos livros diddticos a serem utilizados por eles mesmos; 

4. A industrializacdo do livro leva a deficiencias no conteiido, na forma 

e na metodologia 

S. Nos livros textos hd uma nftida influencia ideolOgica de uma sociedade 

elitista e discriminativa, tanto na selecdo de tOpicos como na sua a-

presentacdo. 

Sugerimos entdo, como principios gerais para a questdo do livro-

texto, o seguinte: 

1 - Ndo considerar a questdo do livro texto como algo particular e iso - 

lado, mas sim como mais um aspecto do deficiente sistema educacional, 

que precisa de mais verbas, democratizagdo e autonomia; 

2 - participacao efetiva do professor na elaboracdo dos textos a serem 

utilizados na sua regido. Esta participacdo pode se dar atraves de 

encontros de professores, de trabalhos da universidade com os futu - 

ros professores, alunos dos cursos de prdtica, metodologia etc., en-

tre outras formas. 

3 - Evitar renovacdo artificial do livro diddtico com interesses de lu - 

CTO. 

Integracdo Universidade-Ensino de 1 9  Grau 

Os problemas levantados podem assim ser classificados: 

1) A Universidade como Instituicdo ndo tem se preocupado em integracdo 

com o 1 9  grau. 

2) Os prOprios professores de 1 9  e 2 9  Graus apOs concluirem seus cursos 

universitdrios distanciam-se da Universidade. Inclusive os professo-

res da la a e serie nem necessariamente passam pela Universidade e 

aqueles que o fazem, sdo levados mais por razoes de titulacdo supe - 

rior e lido de melhoria na sua formacdo. 

Propostas 

1 - Conscientizar a Universidade de seu papel de •integragdo, abrindo ca-

nais de comunicacdo efetivos com o 1 9  grau. 

2 - Institucionalizacdo pela Universidade de programar para tornar a in-

tegragdo vigvel. 

Damos abaixo alguns exemplos, como modelos a serem imitados: 

a) Nucleo de apoio ao ensino de Ciencias em Mato Grosso - Univer-

sidade Federal de Mato Grosso. 

b) Coordenadoria de divulgagdo Cientffica e Cultural no Instituto 

de Fisica e Quimica da Universidade Estadual de sao Carlos. 
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c) 0 projeto de implementag4o do ensino de ciencias fiscas e bio 

lOgicas nas escolas oficiais da regi5o de Londrina (em fase de projeto). 

3 - Uma maior divulgaga- o das experiencias ja realizadas e em andamento a - 

traves de publicacoes como: Revista de Ensino de Fisica (SBF); Cien - 

cia e Cultura (SBPC); Revista de Ensino de ciencias (FUNBEC). 

4 - 0 incentivo pelas Universidades de atividades como: mostras de traba-

lhos, feiras de ciencias e Concursos, etc. 

5 - Promocao pela SBPC de SimpOsios regionais de integracao Universidade 

- ensino de 1 9  grau com o objetivo de encontrar propostas concretas 

de trabalho. 
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1.2.MESA REDONDA:"ENSINO DEFISICA NO 2 9 	GRAU" 

Coordenadora: Ana Maria Pessoa de Carvalho (USP) 

Secretaria: 	SOnia Maria de Almeida (UFMG) 

- Trabalhos apresentados pelos participantes: 

1.2.1. "0 Tecnico em LaboratOrio de Ensino de Ciencias" 

Ronaldo Lucidio Avellar (UFMG) 

r mais do que sabido, por todos nos, que grande esforgo vem sen-
do realizado, no sentido de melhorar as condig5es do ensino. A prOpria 

realizagao deste SimpOsio, faz parte deste esforgo. Procurando estabele-

cer as alternativas de atacar o problema; ja foram, aqui mesmo, organi-

zados cursos para professores, com enfase na parte pratica. Os prOprios 

autores dos livros texto, procuram, atraves dos manuals do professor, re 

duzir as dificuldades. Os metodos e tecnicas pedagOgicos veem sendo apri 

morados dia a dia. Apesar de todo este empenho, os frutos estao escassos. 

Observando, no contato com professores participantes de alguns cursos, as 

dificuldades por eles enfrentadas, e em visita a alguns Estabelecimentos 

de Ensino, chegamos a conclusao de que deveriamos tentar uma solugao con 
ciliadora.A ideia que parece abrandar as dificuldades e a da criagao do 

curso Tecnico em LaboratOrio de Ensino.de Ciencias. 0 novo profissional 

deveri ser um elemento importante nas Escolas, devido as suas caracterfs 

ticas de formagao. Seri um precioso colaborador do professor, nos seus 

trabalhos praticos e de demonstragOes, proporcionando, a Escola redugao 
nas despesas e melhoria de rendimento dos cursos, por ela, oferecidos. 

0 Tecnico, (2 9  grau), deve ser um elemento, ao nosso modo de ver, 

capaz de:-Conhecer os tipos mais comuns de equipamentos de laboratOrio e 

estar apto a usa-los; -Cuidar da manutengao, preservagao e armazenamento 

dos equipamentos e demais materials de laboratOrio, responsabilizando-se 

pelo seu bom funcionamento; -Fazer pequenos reparos e confeccionar al-

guns equipamentos menos sofisticados (seguindo instrugoes de seus proje-

tos); -Desempenhar tarefas de rotina de laboratOrio, como preparo de la-

minas e de amostras, manutengao de aquarios, dosagem de reagentes, prepa 

ro de extens6es, etc.; -Escolher convenientemente, de acordo com recur-

sos e utilidade, equipamentos para aquisigao; -Dirnensionar bem uma prati 

ca; -Providenciar roteiros de priticas, alem de outros recursos audio-vi 

suais necessarios ao bom andamento da aula; -Executar trabalhos em madei 

ra, vidro, metal e papel(colagens); -Executar trabalhos fotograficos de 

preparo de slides, fotografias estroboscOpicas e tambem transparencias ; 

-Conhecer e seguir as normas de prevengao de, acidentes; -Redigir, datilo 

grafar e mimeografar roteiros e instrugoes. 

Deveremos enfrentar algumas dificuldades para a regulamentagao da 

nova Habilitagao Profissional, por isso, se a ideia for aceita, devera 

ser amplamente debatida. Razao de sua apresentagao neste SimpOsio. 
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Assim sendo passemos a outras,consideragees, dentro desta ideia. 

Podernos perceber que o seu mercado de trabalho 8 bastante amplo, 

ainda que nao esteja bem caraCterizado. 

Seu campo de atuag5o sera.  toda Escola, quer seja do 	1 9  ou 2 9  

grau, podendo, em alguns casos at alcangar (apes treinarnento e adaptag5o 

especial) o 3 9  grau. No caso de trabalhar em escolas de 1 9  grau, a par-

tir da serie nos laboraterios de ciencias. No 2 9  grau atendendo aos 

laboratOrios de cada uma das disciplinas de Educag5o Geral ou ate mesmo 

em alguns laboratOrios de disciplinas especfficas de Formag5o Especial , 

como FIsico-Quimica, Eletricidade Bgsica, EletrOnica, etc. 

E um mercado de trabalho que se encontra desativado pois as esco 
las n5o perceberam que mantendo um tecnico de niVel medio (portanto n5o 

muito carol, pode desafogar vgrios de seus professores (no caso de esta-

rem utilizando os seus laboratOrios), que s5o profissionais cuja hora de 

trabalho 8 mais cara. Poderiam passar a utilizar os laboratOrios que se 

encontram desativados ou at mesmo criar condigees de realizag5o de au-

las prgticas, naquelas que nio tem, atualmente, tais recursos. Verias ex 

periencias s5o possiveis corn materiais simples que o prOprio Tecnico se 

encarregaria de produzir. Poderia, entre outros recursos, colecionar in-

setoS, amostras de minerais e vegetais, selecionar reagentes, etc. 

Desde que tenhamos, bem definidas suas necessidades e fique cla-

ra a area de atuagao, poderemos conseguir que todas as escolas passem a 

manter em seus quadros de funciongrios um naero de Tecnicos proportional 

ao ndmero de turmas por estes atendidas. Pode vir a ser uma exigencia le 

gal, semelhante 5quela que instituiu a obrigatoriedade de toda escola ter 

um Supervisor e um Orientador. Precisamos, no entanto, convencer (e para , 

 isso 8 que a fundamental o apoio das Entidades Educacionais e Cientifi-

casl as autoridades do MEC da sua real necessidade. 

Quem estaria em condigOes de, em curto prazo, formar este profis 

sional? Posso adiantar que o COLTEC e uma das InstituigOes que jg se en-

contra bem proximo disto. J5 oferece cursos que englobam praticamente to 

dos os campos da Ciencia. Tem curso ligado a Biologia, a Qufmica, e a Fi 
sica. Seus Eursos Tecnicos jg sgo bastante voltados para a parte experi-

mental. Com  pequenos remanejamentos e mais algum recurso teria as condi-

gees para a imediata Dnplantagio do Curso. 

Penso que, como o COLTEC, devem existir in6meras outras Entidades 

que tenham possibilidades de iniciar os cursos. 

0 motivo de estarmos nos cercando de tantos cuidados e que, como 

6 um curso novo, que nao consta do rol de habilitagoes criado pelo CFE , 

teremos de consultar o Conselho e sugerir a criag5o de nova modalidade.A 

consulta deve ser acompanhada de um pedido muito bem fundamentado e, se 

possfvel, endossada: por -Entidades de prestigio Nacional. Devemos, pais, 

debater a ideia, recolher criticas e sugest6es para melhorg-la e formali 

zar o pedido. 
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Dentro deste espirito, preparei um esbogo de curriculo, para ser-

vir como ponte de partida para as nossas discuss -6es. 

	

Contem este uma parte de Educageo Geral com um total parcial 	de 

1140h (excluidas as horas de educageo fisica). 

Na parte de Formageo Especial, teria: 

Eletricidade Bisica (90), Projetos de Ensino (180), Equipamentos de Labo 

raterio (210), Tecnicas de Preparo e Manutengeo (90), Seguranga do Traba 

lho e Normas Tecnicas (90), Metodos e Processos de Trabalho (90), Datilo 

grafia (120), Mimeografia (60), Noce- es de Mecenica (90), Fotografia (90), 

Metal (60), Hialotecnica (60), Madeira (90), Recursos Audio-Visuai“120), 

Instrumentaceo para o Ensino (210). 

Todos estes dados foram propostos como ponto de partida para uma 

definigeo mais concreta posterior. 

Alem desta solugeo, que seria mais completa, podemos pensar em ou 

tras que dariam seus frutos mais de imediato. Podemos citar uma comple-

mentageo de cursos Tecnicos que hoje tenham seus mercados saturados, per 

mitindo assim que os elementos neles formados retornassem, com pouco es-

forgo ao mercado de trabalho. 

Outra possibilidade 6 a de se criar os cursos de Auxiliares Tecni 
cos que poderiam, com menos tempo, iniciar seu trabalho e, posteriormen-

te completar seu curso Tecnico. 

Neo podemos e deixar que o Ensino de Ciencias, em suas diversas 

formas fique sendo ministrado com tao pouco rendimento apesar de tanto es 

forgo. P fundamental somarmos esforgos para melhorar as condigees de En-

sino das Ciencias. 

"0 Tecnico em Laboratdrio de Ensino de Ciencias" 

1. Nivel. 

2. Perfil do Novo Tecnico. 

3. Campo de Trabalho. 

4. Fundamentageo. 

5. Implantageo. 

6. - Regulamentageo. 

7. Esbko de Curriculo do Curso. 

8. Alternativas de Implantageo. 

1. Nivel 

0 Tecnico em Laboratdrio de Ensino de Ciencias e um tecnico de ni 
vel medio, formado em curso de 29  grau, de durageo minima de 2900 h, e 

Estegio em Estabelecimentos de Ensino onde tenha uma maior variedade de 

laboratOrios, para que o seu treinamento, no trabalho, seja o mais .ade-

quado possivel. 

A sua formagao deve, desde o inicio do curso, ser voltada para a-

queles objetivos do curso. Isto 6, as disciplinas como Biologia, Fisica 
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e Quimica devergo ter uma boa carga de aulas tegricas, procurando apro - 

veitar ate as disciplinas de Educagdo Geral para se conseguir uma ade-

quada formagdo especial. 

No decorrer do curso, e importante que todos os participantes(pro 

fessores e alunos) se encontrem embuidos deste propOsito, pois, so" assim 

o curso poderg realmente ser eficiente. 

Num segundo plano poderemos ter os cursos de Auxiliares Tecnicos 

de LaboratOrios de Ensino de Cigncias. Para estes se abrindo um leque de 

possibilidades de acordo com as necessidades e as caracterfsticas das Es 

colas atendidas. Estes cursos teriam, de acordo com a legislagao vigen-

te, um minimo de 2200 h. Pode ser, assim, atendida alguma caracteristica 

particular de laboratOrios especificos de determinada disciplina. 

2. 0 Perfil do Tecnico em LaboratOrio de Ciencias. 

0 novo Tecnico deve ser um elemento, da escola, capaz de: 

a) conhecer os tipos mais comuns de equipamentos dos laboratOrios 

de ciencias, algm dos de fisica, quimica e biologia; 

b) dar manutengio aos equipamentos, cuidando de sua preservacdo e 

bom funcionamento; 

c) saber confeccionar alguns equipamentos menos sofisticados , 

reparar outros; 

d) desempenhar tarefas de laboratgrios, como prepay() de amostras, 

manutenggo de aqugrios, montagens de circuitos, escolha de reagentes 	e 

dosagem etc.; 

e) saber escolher os equipamentos, quando da sua aquisigdo, levan 

do em conta, custo, desempenho, versatilidade etc.; 

f) dimensionar bem uma prgtica; 

g) providenciar os roteiros de prgticas, os recursos audio-visuais 

necesserios para o bom andamento da aula; 

h) executar trabalhos em madeira, vidro, metal, papel (colagens ) 

etc.; 

i) executar trabalhos fotogrgficos, preparo de Slides, etc.; 

j) seguir as normas de prevengdo de acidentes; 

1) redigir, datilografar e mimeografar roteiros e instrugoes. 

Serg uma pessoa que estare a disposigdo dos professores para tro-
car ideas sobre as disponibilidades de recursos e possibilidades de exe 

cugoes de prgticas. Serd urn valioso colaborador pois desempenhard tare-

fas que poderiam tomar o tempo do professor, vindo, assim, somar os es-

forgos para, numa aceo conjunta, proporcionar condigOes de uma substan-

tial melhoria no ensino. 

o Auxiliar Tecnico, deve estar trabalhando numa Escola em que jg 

tenha, pelo menos, um Tecnico, ficando, enteo sob a supervisdo deste. Po 

de, de acordo com a modalidade escolhida, ter um conjunto menor de habi-

lidades, dentre as citadas acima. Prestarg auxin() ao Tecnico e, eventual 
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mente, poder trabalhar sob a orientaggo direta do professor. 

3. Campo de Trabalho. 

0 Tecnico em Laboratorio de Encino de Ciencias (LEC), deverd atuar 

nas Escolas de 1 9 , 2 9  e ate 3 9  grau. No 1 9  grau, nos cursos de ciencias 

(a partir da 54 sgrie), em todas as Escolas. No 2 9  grau, nos cursos de 

Fisica, Quimica e Biologia, podendo, ainda, trabalhar em laboratOrios de 

outras disciplinas como Eletricidade Bgsica, Fisico-Quimica, etc. No 3 9 

 grau, dependendo de algumas complementagoes, poderia vir, tambgm, a atuar. 

Atualmente o campo de trabalho estg desativado, poisfas Escolas 

rigo perceberam que g mais barato manter um Tgcnico em LEC, que pode tor-

nar seus laboratOrios mais eficientes (evitando a sua ociosidade),do que 

pagar professores, que ndo tem tempo para o preparo de prgticas (hora-au 

la cara). 

A grande maioria das escolas que tem equipamentos, ndo 	os esti 

usando diante desta alegagdo, dos seus professores, de que a escola ndo 

lhes paga as horas extras de trabalho no dimencionamento e preparo de 

prgticas. 

Outras, alegam que ngo tem laboratOrios, pois estes custam caris-

simos. Ndo sabem que varias experiencias poderiam ser realizadas, trans-

formando seus cursos, em cursos mais motivados, com pouco mais que nada. 

Para ampliar o Mercado de Trabalho pode ser feita uma exigencia 

legal, semelhante aquela que exigiu um Supervisor e um Orientador em ca-

ds Escola. 

Poderia ser estipulado um niimero bdsico de turmas para ser atendi 

do por cada Tgcnico. Nas escolas que o numero de turmas ficasse , aquem 

deste basic°, so seria exigido um Tgcnico. Naquelas que ultrapassasse , 

contrataria tantos quantas fossem as quantidades de ntimeros bgsicos al-

cangados. 

Outra possibilidade , dependendo das caracteristicas dos cursos 

oferecidos, seria a de um Tecnico e tantos Auxiliares quantos fossem ne-

cessgrios. 

4. Fundamentagao. 

As Escolas de 1 9  e 2 9  graus ndo veem utilizando todo o seu poten-

tial, quer material quer de recursos humanos. Ora a Escola conta com um 

bem montado laboratOrio que fica total ou parcialmente ocioso. Isso se 

passa por nao poder manter seus professores em regime de tempo integral, 

para poderem se dedicar ao preparo de aulas prgticas (que ficariam, tam-

bem, muito caras). Outras ndo reservam tempo para que o professor possa 

se familiarizar com os equipamentos disponiveis, ficando, assim, impossi 

bilitado de dar aulas prgticas. Existem aquelas que alegam ser carissimos 

os equipamentos e com base nisso deixam de adquirir qualquer material pa 

ra a prgtica mais simples que seja. 
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0 Tecnico em LaboratOrio de Ensino de Ciencias, seria mais barato 

para a Escola (por ter uma formagao de 2 9  grau) e, por ter habilidades e 

treinamento especificos, seria mais eficiente e versatil. Por outro lado, 

devido as suas caracteristicas de formagao, poderia, a custos reduzidos, 

equipar a escola para contar com um niimero razogvel de praticas que pro-

piciaria uma melhor aprendizagem. Poderia preparar alguns recursos au-

dio-visuais, pequenos equipamentos menos sofisticados, mostruarios de in 

setos e de minerais, algumas solugiies mais simples para use na Quimica e 

varies outras possibilidades de melhorar as condigaes do ensino. 

Se obserVarmos a grande maioria dos livros de Ciencias existentes, 

iremos verificar que sugerem experiencias simples e que, apesar disso , 

nao sao realizadas. Com  isso o prOprio rendimento do text° cai muito. 

No caso dos cursos de 2 9  grau, entao, a coisa 	torna mais evi- 

dente. Os livros de Fisica, Quimica e Biologic sugerem atividades, 	pe- 

quenos experimentos e verificagaes em laboratOrios, que raramente 	sao 

feitos. 

A presenga do Tecnico, alem de resolver todos estes problemas,faz 

com que aumente o rendimento dos recursos existentes, quer materiais quer 

humanos, dos estabelecimentos de ensino. 

5. A Implantagao dos Cursos. 

Para a Implantagao dos Cursos de T6cnico em LaboratOrio de Ensino 

de Ci&ncias, estamos apresentando a id -Ole neste SimpOsio, para aprecia-

gao dos participantes, e eventual discussao, com novas sugestoes. Espera 

mos que: se a sugestao for aceita, passe a ser apoiada pela Sociedade 

Brasileira de Fisica e apresentada, tambem, as outras Entidades ligadas 

ao Ensino e as Ciencias, para receber o seu apoio. ApOs conseguir reunir 

o apoio destas Entidades, sera mais facil sua aceitagao junto ao Conselho 

Federal de Educagao. 

Com base no apoio recebido, sera possivel destacar a importancia 

de tal Tecnico, e conseguir providenciar as alteragOes na legislagao pa-

ra sua regulamentagao. 

Algumas escolas j£ teriam uma infra-estrutura para implantagao ime 

diata do Curso. Podemos citar, por exemplo, o Colegio Tecnico da UFMG. 

Devido a formagao, dos Tecnicos do Coltec, jg ser mais visando laboratO-
rios de Escolas Superiores, por dar enfase A formagao mais cientifica , 

com pequenos remanejamentos e poucas modificagaes, estaria pronto para 

iniciar tal curso. Como ele, acredito que varies Escolas tenham condigaes. 

Um trabalho importante, a meu ver, que deveria ser feito era o de 

demonstrar, bem claramente as escolas as vantagens da contratagao do tec 

nico, antes mesmo que isto venha a ser exigido. Assim, convencidas da 

sua importancia, a exig"encia seria aceita com naturalidade. 
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6. Regulamentacgo. 

Na relaggo de Habilitagges Profissionais, criada pelo Conselho Fe 

deral de Educaggo, quando da publicaggo da lei 5692, ngo encontramos, pa 

ra o 2 9  grau, o Tecnico em Laborat6rio de Ensino de Ciencias. Entretanto 

a lei 6 bcm clara quando estabelece o procedimento para a criaggo de um 

novo curso. Precisa estar bem fundamentado (em dados concretos), o pedi-

do de inclusg6 'cla nova Habilitaggo. Acompanhando o pedido, na consulta 

feita, deve existir um perfil do novo profissional e um demonstrativo de 

sua real necessidade. E ai que todo apoio de Entidades de Ensino e Cien-

tificas,serg de grande utilidade. Para podermos contar com este apoio 

que a icleia deve ser bastante discutida e aprimorada. 

Devemos, aqui, levantar todos os beneficios de criaggo do novo Cur 

so para possibilitar um mais rgpido andamento de sua regulamentaggo. 

7. Esb6go de Curriculo do Cu , qn 

Educaggo Geral Lingua Portuguesa e Liter.Brasileira 	150 

Ingles 	 60 

Educaggo Artistica 	 30 

HistOria 	 60 

Geografia 	 60 

Ed. Moral e Civica 	 60 

O.S.P.B. 	 60 

Matemgtica 	 150 

Fisica 	 150 

Quimica 	 150 

Biologia 	 150 

Desenho 	 60 

Sub-Total de E.G. 	 1.140 

Istggio. Suporvisionado 	 360 

Formaggo Especial Eletricidade 	Eletricidade Bgsica 	 90 

Ciencias 	Projetos de ensino 	 180 

Equipamentos de LaboratOrios 210 

Tecnicas de preparo e manu-

tencgo 	 90 

Org.Normas 	Seguranga do Trabalho e Nor- 
mas T. 	 90 

Metodos e Processos de Trab. 90 

Mecanografia 	Datilografia 	 120 

Mimeografia 	 60 

Mecgnica 	Nog6es de Mecgnica 	 90 

T G L 	 Fotografia 	 90 
Metal 	 60 
Hialot6cnica 	 60 
Madeira 	 90 
Recursos Audio-Visuais. 	120  

Sub-Total de -F.E. 	 1.440 
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Obs.: 1. Deverao ser acrescentadas as aulas de Educagao Fisica e Ensino 

Religioso (.240 h) 

2. Dentro da parte de Formagao Especial. deverao ser acrescidas 210h 

de praticas de Ciencias Fisicas e BiolOgicas como Pratica para 

o Ensino. 

8. Alternativas de Implantagao 

Dentre outras possibilidades de formagao de Tecnicos em LEC, pode 

mos considerar duas situagSes. Uma delas e a de complementar, outros cur 

sos afins, que no momento tenham um mercado de trabalho jg saturado e 

que, assim, poderia, em pouco tempo, ingressar no novo mercado. Com  isso 

estariamos resolvendo dois problemas: o de preparar profissionais para o 

novo mercado de trabalho e de solucionar, com pequeno esforgo o problema 

de profissionais que se encontravam desempregados. 

	

A outra possibilidade que se apresenta e a de podermos criar 	os 

	

cursos de auxiliares em LEC, cujos cursos de menor duragao ja iriam 	re 

	

solvendo o problema de atendimento partial de algumas escolas. Assim 	a 

situagao de necessidade de profissionais da area iria se resolvendo e os 

auxiliares poderiam it complementando, de maneira andloga a dos casos an 
teriores, os cursos a nivel Tecnico. Nesta hipOtese, os Auxiliares assim 

formados poderiam desempenhar importante papel nas escolas de 2 9  grau pois 

suas qualificag6es poderiam ser especificas de cada disciplina dada na 

escola. 

As Escolas Tecnicas que quisessem partir para esta implantagao de 

veriam organizar um projeto visando sua reestruturagao no sentido de es-

tar perfeitamente adaptada e equipada para tal empreendimento. 

"Dados Relativos ao 1 9  SimpOsio Catarinense de Ensino de Fisica" 

Jose de Pinho Alves Filho (UFSCatarina) 

Parte I 

"A Situagao do Ensino de Fisica no Estado de Santa Catarina" 

	

Para que se possa entender as razaes do relatOrio dos Grupos 	de 

Trabalho do 1 9  SCEF, apresentamos alguns dados e informagaes com o in-

tuito de esbogar a situagao do ensino da Fisica em SC. 

1 - Docentes de Fisica em SC 

0 ntimero de professores, habilitados na area de Ciencias, de 1 9  e 

2 9  Grau, no Estado de Santa Catarina a extremamente reduzido, especialmen 

to na rede Oficial do Estado .De acordo com dados da prOpria S.E/SC, em 

torno de 60% dos professores dessa area nao sao habilitados e os 40% ha-

bilitados, sao oriundos de cursos de Matematica, Quimica e Biologia, fun 

damentalmente. Na prOpria Capital, existem colegios da rede oficial, em 
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que flat) ha nenhum professor formado em Fisica. 

Para ilustrar a situagio, apresentaremos alguns dados obtidos da 

SE/SC do ano de 1980. 

0 quadro abaixo, permite conhecer o n 9  de professores em cada area 

de estudo na rede estadual e comparar a area de Ciencias com as outras. 

E gritante a defasagem de habilitados neste area comparativamente as ou-

tras. 

Docentes 

area 

de estudo 

Total 	de 

professores 

Professores Habitados 

N 9  

Comunicagdo e 

Expressao 
636 464 72,9 

Estudos Sociais 458 296 64,6 

Ciencias 621 280 45,1 

Total 1715 1040 

Do total de 621 professores da area de Ciencias (2 9  grau), temos 

a seguinte distribuigdo, conforme quadro 1 (anexo). 

Observa-se que o maior numero de habilitados a na area de Matema-

tica seguido de Biologia. A disciplina Programa de Saude e Biologia e 

Programa de Saude, como sdo lecionadas por Bielogos, Enfermeiros, Dentis 

tas, Medicos .... etc, apresentam tambem um bom numero de habilitados , 

ji a Fisica e Quimica ficam com percentual reduzido de.habilitados. Aler 

tamos que dos "habilitados" em Fisica, muitos sac) formados em Matematica. 

Este e o quadro da qualificagdo dos docentes em Santa Catarina.Va 

mos agora analisar, em especial, os cursos Superiores responsaveis pela 

formagao de professores de Fisica. 

2 - 0 Curso de Fisica 

0 Unico curso de Fisica do Estado de Santa Catarina e o da UFSC , 

que desde o seu inicio (1974) formou apenas 27 licenciados (14 turma em 

1976 com 5 formandos) ate o presente momento. Destes 27 licenciados, 12 

estao lecionando no ensino Superior, na prOpria UFSC ou em outras Insti-

tuicOes de Ensino Superior. Portanto, apenas 15 est5o ligados ao 2 9  Grau. 

Para ter-se uma ideia da "eficiencia" do curso, basta observar o seguin-

te: o numero de alunos que ingressam na Fisica sio 60 por ano (30 alunos/ 

semestre). De 1974 ate 1980, ingressaram um total de 390 alunos. Ate 

1981, poderiam se formar teoricamente 240 alunos, e o numero de forman-

dos, camo foi visto de 27, ou seja em torno de 11%. Para justificar este 

baixo numero de formandos, temos a grande evasao do curso. Grande percen 

tual que se matricula em Fisica sdo ingressos de 24 e 34 opcao, chegando 

76 



OUADRO I 

Oualificagio do docente de Educagao geral na area de Ciencias eJdisciplina. 

Rede Estadual - Santa Catarina 

- 1980 - 

Qualificagdo do 

docente 

Disciplina 

HABILITACAO ESPECTFICA SEM HABILITACAO ESPECTFICA SEM CURSO SUPERIOR TOTAL 

Completa Incompleta Completa Incompleta 621 

N N N o N o N I N 

Matemgtica 109 54,78 11 5,53 45 22,61 17 8,54 17 8,54 199 

Fisica 47 34,06 11 7,97 25 18,12 42 30,43 13 9,42 138 

Ourmica 35 31,82 11 10,00 33 30,00 19 17,27 12 10,91 110 

Biologia 28 40,00 3 4,29 22 31,43 -- 17 24,29 70 

Prog. 	de Salide 01 50,00 - ---- 01 50,00 -- -- 02 

Biologia e P. 	Satide 60 58,83 3 2,94 36 35,29 -- 3 2,94 102 

Fonte: UNDI - SE/SC 



em turmas de 30 alunos, a se - ter apenas 2 ou 3 em la opgdo. 

Atualmente, de uma turma de 30 alunos que ingressaram em 79 no 1 9 

 semestre, restam apenas 6: 2 fazendo o curso regularmente e os outros 4 

espalhados ao longo dos semestres anteriores. 

Outro agravante, foi o inicio do curso de Bacharelado em 1980, di 

minuindo o nUmero de vagas de Licenciatura para 30 vagas/ano. Argumenta-

se que os alunos de Licenciatura atualmente, sdo os de 2a opgdo do Bacha 

relado, mas nao sabemos se isto e bom ou nao. 

As causas dessa situagao ja, foram levantadas, discutidas e oxald 

tivessem sido equacionadas e solucionadas. Algumas das causas, dizia-se, 

era o curriculo do curso de Fisica (1974 ate 1979) ser o previsto pela 

Resolugao 30, onde o pre-requisito para Licenciatura Plena era a Licen-

ciatura em Ciencias. Houve mudanga do curriculo em 1979 e nao houve ne-

nhuma alteragao no quadro de ingresso e tipo de aluno. 

Por outro lado, afirma-se que a causa principal e a pouca valori-

zagao profissional e a ma remuneragdo. Mas a somente isto? 

Nio sabemos e nem podemos afirmar com toda a convicgdo. Devemexis 

tir tambem outros motivos ou razBes, para que se justifique tal quadro. 

3 - Qualidades de Ensino no 2 9  Grau 

Analisar a qualidade de ensino do 2 9  grau em SC de forma conclusi 

va e um pouco temerario, sem ter dados concretos de todo o Estado e um 

conjunto de informagiies paralelas. 0 que podemos citar sdo informagoes 

gerais, obtidas juntoaos Professores, junto a tecnicos da SE/SC, alunos 

do curso de Licenciatura e do que foi discutido no 1 9  SCEF. 

A qualidade do ensino de Fisica em SC nao a satisfateria. Apesar 

do grande esforgo de inUmeros professores que ddo aula de Fisica e 	nao 

possuem .a formagdo adequada, existe o histerico do 1 9  grau. Dos 	20.680 

professores que atuam na rede estadual de 1 9  grau, somente 29,5% sdo ha-

bilitados em curso superior especifico. Ainda no 19 grau, temos 5,44% dos 

professores com o 1 9  grau completo e 4,69% ainda nao possuem o 1 9  grau 

completo. 0 quadro 2 (em anexo) detalha toda a distribuigdo de professo-

res da rede oficial de 1 9  grau. 

Adicione-se a isto a aprovagao automatica, onde o ingresso na se-

rie seguinte quase que independe (?) do aprendizado do aluno. Isto gera 

uma serie de deformagOes, de falta de contelido, de postura escolar, que 

chegando ao 2 9  grau, torna-se necessario quase que um reinicio de alfabe 

tizagao e treino. 

.Na area de Ciencias, e extremamente critica a situagao. Pouquissi 
mos professores sao habilitados, como ja foi dito. A enfase no ensino ex 

perimental nas Ciencias do 1 9  grau e quase nulo. Ou porque nao existem 
laborat8rios ou se existem os professores nao sabem utiliza-los. 

No 2 9  grau a situagao a iantica. 0 ensino se caracteriza por um 

niimero reduzido de carga horaria (2 aulas/semana) destinada ao ensino de 

Fisica e somente nos dois primeiros anos, pois o 3 9  ano e Profissionali- 



QUADRO 2 

Nivel de Formacao dos Professores por Dependencia Administrativa, 

no Ensino de 1 9  Grau. Santa Catarina, 1980. 

Formagao 1 9 	GRAU 2 9 	GRAU 3 9 	GRAU 

TOTAL 

Dependen- 
Completo IncompL 

Magisterio Outra MagistJrio Outra 

:.ompleto Incompl.Completo IncompL Zompleto IncompL 2ompletoIncompl. 

ci a Adminst. N N % N N °0 N 5 N N N °0 N o N . . 

Federal 11 29,00 - - - - - - 27 71,00 - - - - - 38 100,0C 

Estadual 11255,44970 4,698619 41,00 795 3,84 859 4,15 273 1,32500829,051636 7,91 206 1,00 189 0,91 20680 100,0C 

Municipal 91816,35 1150 20,48 1773 31,58 247 4,40 172 3,06 164 2,92 652 11.61 402 7,16 29 0,52108 1,91 6615 100,00 

Particular 20 0,88 5 0,22 6101,91 18 0,79 73 3,22 30 1,3210,8347,77 29713j.0 78 3,44 53 2,34 2267 100,00 

Fonte: UNDI - SEE/SC 



zante. Outra caracteristica & a aula tradicional (quadro e giz) e a 

total ausencia de aulas de laboratOrio, mesmo do tipo demonstragdo. Nas 

aulas expositivas a enfase e resolver problemas de Fisica sem discutir 

a natureza do fenOmeno, a Fisica da situacao. 0 que importa sac) os nume 

ros obtidos e ndo a origem desses n5meros. 

A ausencia do uso de laboraterio, salvo honrosas excegOes, e de-

vido, entre outros fatores o ndo se saber utilizar o laboratOrio. Como 

foi citado anteriormente, muitos professores de Fisica ndo sac) formados 

em Fisica, o que significa que durante a formacdo superior,tiveram pouco 

ou nenhum contato com aulas de laboratOrio. Consequentemente, ndo sabem 

utilizar o laboraterio como instrumento de aprendizagem e ndo tem nenhu 

ma pritica no manuseio de equipamentos. 

Alem das razoes citadas, muitos Colegios ndo possuem nenhum equi 

pamento experimental e o poder de criatividade dos professores, pelas 

razoes j5 expostas, ndo permitem desenvolver muita coisa. 

Apesar de tudo, os professores sentem a necessidade de aulas de 

laboratOrio. Ndo apenas como instrumento de motivacdo para os alunos , 

mas principalmente como instrumento para melhorar o aprendizado. Isto 

ficou evidenciado durante o 1 9  SCEF, atraves da solicitagdo feita pelos 

Professores participantes para que a SE/SC e a prOpria Universidade,pro 

movam curso de treinamento na area experimental. 

Um fato que chama 	atengdo, e que pode ser uma das razoes prin- 

cipais para o pouco uso do laboratOrio no 2 9  Grau, e a deficiencia 	ou 

ate mesmo a ausencia de habilidade no manuseio de equipamentos. 	Isto 

ocorre mesmo entre os Licenciados em Fisica. 

Ser5 que a razdo disto esta no fato que os cursos de Licenciatu-

ra ndoestdo adequados para formar Professores de 2 9  Grau? Ser5 que os 

cursos de Licenciatura continuam sendo encarados como um Bacharelado 

mais "suave"? 

P importante discutir-se esta colocacdo, pois se verificado for 
sua veracidade, esta na hora de repensarmos seriamente os cursos de Li-

cenciatura em Fisica, nos seus objetivos, no seu curriculo ... etc. 

Um dado importante a ser levado em conta nesta discussdo, e que 

no Concurso Estadual para ingresso no Magisterio Pfiblico realizado em 

1980 pela SE/SC, houveram 109 candidatos em Fisica e somente 16 aprova-

dos. 

Parte II 

"1 9  SimpOsio Catarinense de Ensino de Fisica" 

1 - Informes Gerais. 

Foi realizado nos dias 13 e 14 de novembro proximo passado, 	na 

UFSC, o 1 9  Simpesio Catarinense de Ensino de Fisica (1 9  SCEF),promovido 
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pela Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Fisica e com colabo 

ragao da Secretaria Estadual de Educagao, em preparagao ao Simprosio Na-

cional. 

0 grande objetivo do SimpOsio foi reunir Professores de Fisica 

do 2 9  e 3 9  Graus para discutir a situagao do Ensino de Fisica em Santa 

Catarina, seus problemas e suas dificuldades, e procurar esbogar solu-

goes a serem adotadas. 

Estiveram presentes no SimpOsio, Professores do 2 9  Grau da rede 

Estadual, financiados pela Secretaria de Educagao, Professores da rede 

particular. Professores de Fundag6es e da UFSC. Em torno de 80 Profes -

sores desde o extremo Oeste ao litoral, participaram do evento, dando 

uma amostragem do Ensino de Fisica no Estado de Santa Catarina. 

Prestigiando a abertura do SimpOsio, estiveram presentes o Pro - 

fessor Ernani Bayer, Magnifico Reitor da UFSC; Professor Nilson Paulo , 

Vice-Reitor; os Senhores PrO-Reitores e o Professor Joao Aderson Flo - 

res, Secretario da Educagdo em Exercicio. Na fala do Senhor Reitor e do 

Senhor Secretdrio da Educagao, foi ressaltado por ambos, a necessidade 

da Universidade e a Secretaria da Educagdo juntarem esforgos para efeti 

var a melhoria do ensino de 1 9  e 2 9  Graus. Tanto a Secretaria da Educa-

gao quanto a Universidade, formando uma parceria com seus potenciais de 

trabalho, terao condigoes de objetivar a tao esperada melhoria de Ensi-

no. 

A programagdo do SimpOsio apresentou tres momentos distintos:con 

ferencias, mesa redonda e os trabalhos dos grupos. Como conferencistas 

tivemos o Professor Norberto C. Ferreira, MSc em Ensino de Ciencias (mo 

dalidades Fisica) pela USP, que realizou uma conferencia sobre "Labora-

tOrio de Fisica no 2 9  Grau", onde foi mostrada uma serie de equipamen - 

tos de laboratOrio extremamente simples e de baixo custo, feitos de ma-

terial caseiro. Outra conferencia foi do Professor Luiz O. Peduzzi, MSc 

em Ensino de Fisica pela UFRGS, que falou sobre "Pesquisa em Ensino de 

Fisica", mostrando qual a sistematica utilizada em pesquisa de ensino . 

Na mesa redonda, sobre "0 Ensino de Fisica em Santa Catarina", Partici-

param o Diretor do CFM, um representante da Secretaria da Educagao, um 

Professor do 2 9  Grau da Cidade de Videira, representante do Centro de 

Educagdo - CED e um do Curso de Fisica. 

Quanto aos Grupos de Trabalho, houveram grupos que discutiram: 

- Ensino de Ciencias da 5a a e serie; 

- Ensino de Fisica no 2 9  Grau; 

- LaboratOrio de Fisica do 2 9  Grau; 

- Licenciatura de Fisica; 

- Bacharelado em Fisica. 

No sabado, como Ultima sessao, houve uma Plendria, reunindo todos 

os participantes com o objetivo de aprovar os relatOrios de cada Grupo e 
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votar mocoes e propostas mais gerais. 

2 - Propostas dos Grupos 

A seguir apresentamos os relatOrios de cada grupo, cujos itens 

foram discutidos e aprovados na Plenaria de encerramento. Os termos de 

cada relatOrio, sdo fieis aos apresentados. 

a) Grupo 1 - Ensino de Ciencias da 5" a e Serie 

Problemas e Dificuldades Levantados 

1) Escassez de profissionais na area de Ciencias. 

2) Vagas existentes no magisterio na area de Ciencias sdo 

preenchidas por pessoas "ndo habilitadas". 

3) Os Professores de Ciencias ndo executam experiencias 

nesta area por inseguranca resultante da falta de con-

teGdo. 

4) Cursos com terminalidade Magisterio ndo tem discipli - 

nas da area de CiZncias em seu Curriculo. 

Nota: A terminalidade Magisterio e a que permite ao aluno do 2 9  Grau 

formado nesta terminalidade, lecionar da la a 4a serie do 1 9  Grau. 

No entanto sao aproveitados tambem da 5a a e s6rie, em varias re 

gioes do Estado. 

SugestOes: 

1 - Ndo dissociar o ensino de Ciencias da parte experimental. 

2 - Incluir disciplinas de Ciencias nos cursos profissionalizan - 

tes de 2 9  Grau com habilitacdo Magisterio. 

3 - Oferecer curso de treinamento de laboratOrio para professores 

de Ciencias, em exercicio. 

4 - Oferecer cursos de treinamento para professores de Ciencias , 

a serem executados em Micro-Regi6es do Estado de Santa Cata - 

rina. 

b) Grupo 2 - Ensino de Fisica no 2 9  Grau 

Este Grupo de Trabalho apos discutir os problemas inerentes ao 

Ensino de Fisica no 2 9  Grau, decidiu definir o objetivo do ensino da Fi-

sica no 2 9  Grau e efetuar propostas com base no que foi definido. 

I - Objetivo do ensino de Fisica no 2 9  Grau: 

"Relacionar e identificar a Fisica com seus habitos diarios. Obser 

var os fenomenos da natureza e comparar com seus conhecimentos 

abstratos". 

II - Propostas 

1 - Carga horaria x programa 
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A carga horgria ngo satisfaz o minim° exigido do piano de ensino. 

A formagdo profissionalizante deve ser separada da formagdo geral. 

2 - Matemgtica x Fisica 

Necessidade de integragdo entre professores de F"isica e de Matemg - 

tica, planejando em conjunto seus programas de ensino e definindo os 

prg-requisitos do 1 9  Grau. 

3 - Livro Texto 

Elaborar um texto Unico, que servisse de guia bgsico, do 	conteudo 

de Fisica, vilido para todo o Estado e fosse elaborado por grupos de 

professores representantes de cada UCRE (UCRE = Unidade Coordenadora Re 

gional de Ensino). 

4 - Qualificacio Profissional: 

Realizar um numero maior de Encontros de Professores com o objetivo 

de discutir, estudar a situacdo do ensino, propor fazer cursos de aper-

feicoamento, etc. 

c) Grupo 3 - LaboratOrio de Fisica do 2 9  Grau 

Propostas 

1 - A Secretaria de Educagdo deve promover cursos para treinar 

professores de todas as UCREs periodicamente (ate 2 vezes por ano), na 

area de laboratOrio, da seguinte forma: 

a - 0 professor de uma determinada UCRE, seja escolhido por seus 

colegas professores para realizar este treinamento em laboratOrio. 

b - 0 professor treinado, seja um repassador aos demais colegas 

da UCRE. 

c - 0 professor treinado, acompanhe os demais colegas professo - 

res ao longo do ano letivo, discutindo eventuais dificuldades no use de 

equipamento ou na realizagdo de um experimento. 

2 - Que a Secretaria de Educacdo destine anualmente para cada es 

tabelecimento uma verba especifica para adquirir e repor materiais de 

laboratOrio. 

	

3 - Que as UCREs sejam tornadas uma unidade de congregacdo 	de 

professores. 

4 - Que os diretores das UCREs, sejam sensiveis a necessidades 

dos professores se especializarem para aulas de laboratOrio. 

d) Grupo 4 - Licenciatura em Fisica 

Propostas: 

1 - 0 curso de Licenciatura em Fisica deve estudar as necessida - 
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des do 29 Grau. Deve ser mars voltado para a realidade catarinense no 

sentido de buscar solucdes para os problemas encontrados, por exemplo , 

que o licenciado tenha condigdes de montar laborat6rios e roteiros a 

parti.r de materiais simples e baratos. E este tipo de aprendizagem seja 

dado ao longo do curso. 

2 - Procurar condigdes para que um niimero maior de estudantes se 

sintam motivados a cursos licenciatura, entre elas a melhoria salarial 

e melhores condicOes de trabalho. 

3 - Valorizar o magist6rio para que se crie uma postura de res - 

ponsabilidade e respeitabilidade. 

e) Grupo 5 - Bacharelado em Fisica 

0 grupo optou por fazer propostas de ordem geral, de linhas mes-

tras a serem seguidas em lugar de especificar detalhes do curriculo. 

Primeiramente inquiriu-se a finalidade do curso, concluindo- se 

que o curso deve formar profissionais aptos a seguir a carreira de pes-

quisador, seja na Universidade ou na indfistria. 

Reconheceu-se a necessidade de organizar o curriculo do curso de 

Bacharelado em funcdo da sua finalidade, acima exposta. 

Tomando o curriculo atual da U.F.S.C. chegamos as seguintes con-

clusdes: 

a) Necessidade do estudante 'de entrar em contato com a vida pro-

fissional ;a durante o curso. 
b) A carga de 2.800 hs-aula 6 excessiva. 

c) Em caso da permanencia das 2.800 hs-aulas propomos diminuir o 

numero de cr6ditos das que ficam. 

d) Manter disciplinas b6sicas obrigatOrias e que se tornasse op-

tativas as demais, possibilitando diferentes linhas de estudo que o alu 

no escolheria tendo em vista suas aptidoes com a ajuda de um professor 

orientador. 

e) Que seja discutida a profissdo de fisico dentro e fora da Uni 

Versidade, isto nos seus diversos aspectos. Poder6 ser dentro 	de uma 

disciplina especifica ou em semindrios ou outras formas adequadas. 

f) Proporcionar ao aluno estdgios dentro ou fora da Universidade 

e que fosse contado colflo horas-aulas. 

3 - Mocdes 

Mocdes apresentadas e aprovadas no Plendrio foram as seguintes: 

1 - Os Professores participantes do ISCEF sugerem que se criem me 

canismos que possam corrigir falhas inerentes a promogdo automatica, a 
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fim de que as defici8ncias de conteiido demonstradas pelos alunos promovi 

dos nao afetem o desenvolvimento dos programas a sexem ministrados nas 

novas turmas. Assim se faz necessgrio que todas as disciplinas ministra-

das assumam responsabilidade de aprovagdo ou nao dos alunos. Aprovada 

por unanimidade. 

2 - Que os cursos de Licenciatura em Fisica tenha mais enfase co 

mo preparagao de professores para o 2 9  Grau e nao como futuros pesquisa 

dos ou habilitar para assumir o magisterio do 3 9  Grau. Aprovada por 

maioria. 

3 - Os participantes do ISCEF, sugerem que se realize anualmente 

o SimpOsio Catarinense de Ensino de Fisica, e na medida do possivel, em 

cidades diferentes de Santa Catarina. 

Aprovado por unanimidade. 

4 - Outras SugestOes 

Durante a realizagao da mesa-redonda "0 Ensino de Fisica em SC", 

foi sugerido por um membro da mesa que cada professor listasse 	a seu 

modo e no seu entender, sugestOes, propostas e possiveis solugoes 	que 

permitissem uma melhoria no Ensino de Fisica em SC. A sugestao foi acei 

to e recebemos respostas por parte de uns 30 professores, o que permi-

tiu agrupar as sugestoes mais relevantes: 

a - aumentar a carga horaria semanal de aulas de Fisica; 

b - que no minimo uma aula por semana seja de laboraterio; 

c - que a SE/SC fornega material de laboraterio simples; 

d - que o niimero mgximo de alunos em sala de aula, seja 35; 

e - que sejam promovidos cursos de preparagao e treinamento de 

professores em Fisica, tanto pela SE/SC como pela Universi-

dade. 

5 - ConclusOes Finais 

De um modo geral pode-se afirmar que o 1 9  SCEF foi altamente po-

sitivo. Sendo o primeiro encontro desse tipo no Estado, haviam diividas 

quanto a credibilidade do mesmo por parte dos Professores que participa 

ram como tambem dos organizadores. Nunca em Santa Catarina houve uma 

promogdo que reunisse professores de Fisica do 2 9  e 3 9  Graus para deba-

ter assuntos ligados diretamente a eles. Acrescente-se que a data esco-

lhida coincidiu com provas finais em varios Colegios e com a greve nas 

Universidades. 

No inicio notou-se um certo retraimento dos Professores do 	2 9  

Grau de outras cidades, mas logo foi estabelecido o diglogo e um grande 

entusiasmo nas discussoes. 

Poderiamos resumir o 'exit° do 1 9  SCEF nos seguintes pontos: 
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a - a constatagdo da necessidade dos professores de Fisica 	se 
reunirem para discutir seus problemas, a nivel de UCRE; 

b - a necessidade de troca de experiencias informagoes entre os 

professores do 2 9  Grau e entre estes e a Universidade; 

c - conscientizagdo da necessidade de realizar-se novos encon - 

tros estaduais; 

d - a necessidade da criaggo de um Necleo de Professores de Fi-

sica de 2 9  Grau em Santa Catarina; 

e - a oportunidade que a Universidade teve de conhecer mais de 

perto os problemas dos professores e do ensino de Fisica do 
2 9  Grau. 

Nos parece que tais raze- es justificaram a realizagdo do 1 9  SCEF, 
independente da "ingenuidade" de algumas conclusOes, sendo que talvez o 

mais importante tenha sido o inicio do processo de conscientizagao da 
classe. 

1.2.3."Algumas questoes sobre a problemdtica do conteildo no curriculo de 

Fisica do 2 9  Grau". 

Ddcio Guimarges de Moura - UFMG. 

0 aspecto especifico que pensei abordar nesta Mesa Redonda refe-

re-se ao problema do conteUdo curricular no ensino da Fisica no 2 9  Grau. 

5 Obvio que este e apenas um aspecto dentro do quadro geral da problemg 
tica do ensino da Fisica no Brasil, o qual, por sua vez, e uma parte de 

uma problemdtica ainda major da educagdo vista como um todo. 

Contudo, gostaria de focalizar aqui o problema mais especifico 

da programaggo do conteUdo, destacando-o como um problema 	relevante 

dentro das condigoes atuais do ensino da nossa ciencia ao nivel do 	2 9  

Grau. 

Podemos dizer que ao longo dos Ultimos anos-vem se delineando gra 

dativamente dentro das escolas um problema novo que 6 o da definiggo dos 

programas de Fisica, o que estg relacionado de certo modo com a implan 

tacdo da Ultima reforma do ensino no Brasil (lei S692 de 1971).  

At entdo havia entre nes um programa de Fisica, que vamos cha-

mar de tradicional e que era consensualmente aceito e adotado nos diver 

sos setores ligados aos ensinos da Fisica. Esse programa era o que apa-

recia, e ainda aparece de certo modo, nos livros diddticos em geral, as 

sim como nos programas dos vestibulares, supletivos, etc. Qualquer pro-

fessor de Fisica era capaz de rdproduzi-lo de memdria, rapidamente e 

sem maior esforgo. 

A questgo que muito raramente se Folocava era sobre as razoes de 

ser desse programa tradicional, as suas raizes histericas, seus objeti-

vos, suas caracteristicas fundamentais, etc, o que agora comega vir a 
tona poi forga das circunstdncias. 
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Esse programa tradicional estava ate entao bem acomodado numa con 

juntura dentro da qual ele era usado como sejam: a adogao de uma carga 

horiria que parecia adequada, cerca de 4 aulas por semana ao longo das 3 

series do 2 9  grau; a definigdo de uma clientela de alunos com objetivos 

e possibilidades bem definidas, ligadas a realizagao de cursos superio-
res em areas especificas onde essa disciplina era considerada como fun-

damental, etc. 

Com a implantagao da reforma do 1 9  e 2 9  graus, a partir de 1971 , 

ocorreram mudangas basicas nas circunstancias que delimitavam o ensino 

da Fisica, assim como de outras disciplinas. 

0 curso secundario existente ate entao foi substituido por um 2 9 

 grau dentro do qual se previa um Nucleo Comum voltado para a educagao ge 

ral e dirigido para todos indistintamente. 0 ensino da Fisica foi entao 

estendido a outros cursos, como por exemplo os antigos cursos Normal e 

Comercial. Por outro lado, para os antigos cursos secundarios ocorreu uma 

redugdo drastica na carga horaria tradicionalmente destinada a essa dis-

ciplina, em virtude da introdugao de novas disciplinas nos cursos tendo 

em vista as novas diretrizes de profissionalizagao. 

Tudo isto veio caracterizar novas circunstancias para o ensino da 

Fisica, constituindo-se numa especie de potencial de perturbagao sobre o 

programa tradicional, o qual se tornou inevitavelmente inexequivel. 

Segundo dados obtidos em Minas Gerais, em 1976, cerca de 70% das 

escolas, ensinavam Fisica em apenas uma das tres series do 2 9  grau, e na 

melhor das hipeteses com 4 aulas semanais. Apenas 12% das escolas manti-

nham o ensino de Fisica nos 3 anos. Esse quadro parece permanecer ate ho 

je. 

No estado de Sao Paulo a situagao 6 menos drastica, s'egundo dados 

extraidos da Proposta Curricular de Fisica para o Estado, de 1978, haven 

do um ensino de Fisica no Nucleo Comum com 2 aulas por semana na 14 se-

rie do 2 9  grau, seguido de cursos diversificados nas 2as e 34s series. 

Para os setores terciario e Magisterio, ha mais 2 aulas semanais na 24 

serie, terminando al o estudo da Fisica. Para os setores primario e se-

cundario, ha designagao de uma nova disciplina nas 24s e 34 5  series, de-

nominada Fisica Aplicada, de modo que o numero total de aulas tenta se 

aproximar da carga horaria anterior a lei. 
No Rio de Janeiro, segundo informagOes obtidas com professores da 

quele Estado, o que se encontra em media 6 um ensino de Fisica com 2 au-

las semanais ao longo das tres series do 2 9  grau. 

Desse modo, podemos observar uma redugao geral da carga horaria e 

como consequencia disto a atual situagao de inexequibilidade daquele pro 

grama tradicional de Fisica, conhecido por todos. 

Neste ponto, resta-nos perguntar: o que seria mais desejavel mu-

dar as circunstancias atuais de modo a preservar aquele programa tradi-

cional ou tentar a elaboragao de um novo programa? No primeiro caso, se-

ria um ensino de Fisica dirigido para todos ou somente para alguns alunos 
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do 2 9  gran? Nesse caso entao, que argumentos justificariam o use do pro-

grama tradicional para todos? Poderia haver uma alternativa ou seja, se-

ria o caso de manter as atuais circunstancias, redefinindo a programagao 

do conteudo? 

Poder-se-ia tambem argumentar que este problema nao procede, pois 

bastaria escolher dentro do antigo programa tradicional alguns tOpicos 

de modo que se pudesse compor uma programagao exequivel dentro das novas 

circunstancias. Alias esta e uma das medidas que, segundo nossas observa 

goes, tem se adotado ultimamente. 

Segundo podemos observar, ao longo dos anos posteriores a reforma 
de 1971, o programa tradicional vem passando por diversos momentos 	de 

tentativas de sobrevivencia e acomodagao as novas circunstancias. 	Essa 

Ultima fase da "escolha de tOpicos isolados a partir do programa tradi-

cional" e a que poderiamos chamar de "fase das amputagoes". 

A meu ver, se partimos do pressuposto de que 8 desejavel um ensino 

de Fisica dirigido para todos no 2 9  grau e nao para uns poucos, devere-

mos em seguida pensar em qual devera ser o tempo minimo necessario para 

um tal curso de Fisica (dissemos tempo minim° tendo em vista que outras 

disciplinas sera() tambem necess6rias se pensarmos num curso de 2 9 	grau 

para todos e voltado para objetivos de formagdo geral), e a partir 	dai 

deveremos pensar em qual devera (e poder6) ser seu conteUdo especifico 

de Fisica, desvinculando-nos do compromisso de ter que preservar necessa 

riamente o antigo programa tradicional, em sua constituigao, em suas ca-

racteristicas e/ou em seus fundamentos. 

Se pudermos pensar livremente, buscando outros parametros que nao 

necessariamente aqueles que estao embutidos na estruturagao do programa 

tradicional, e possivel que possamos chegar a uma elaboragao mais Util e 

interessante e essa podera ser, quern sabe, uma contribuigao social impor 

tante. 

Em seu livro Principios Basicos do Curriculo e da Instrugao,Tyler 

coloca que exitem 3 fontes que podem influenciar o processo de constru-

gao de um curriculo: o estudante, a sociedade e a estrutura da discipli-

na. 

0 que podemos verificar e que o programa tradicional e fortemente 

influenciado, sena° exclusivamente, pela estrutura da disciplina, alem 

de estar rigidamente imantado pelos interesses do 3 9  grau, havendo a ne-

cessidade de se abrir um espago para influencias das duas primeiras fon-

tes citadas por Tyler. 

Nesse programa tradicional da-se enfase e prioridade aos tOpicos 

da Fisica que dizem respeito diretamente aos principios, leis e defini-

goes consideradas fundamentais do ponto de vista da estrutura da Fisica. 

Ensina-se por exemplo a lei da criagao de um campo magnetic° por cargas 

em movimento e a lei de indugao eletromagnetica, mas nao se ensina cor-

rente alternada - valor eficaz, circuitos CA, instalagoes eletricas 
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transmissao etc - argumentando-se que tais elementos de conteudo sao- do 

tipo profissionalizante e nao contem nenhum outro conceito fundamental 

que nao os jd vistos anteriormente, sendo constituidos apenas de manipu-

lagoes matemgticas e tecnolOgicas. 

Este certamente e um criterio de pensamento, ligado a 	estrutura 
da disciplina, mas e apenas um criteria podendo haver outros igualmente 

vglidos, como sejam os criterios de utilizacao, do interesse, e outros, 

com os quais se poderia tentar algum tipo de compatibilizageo. 

Hidrodinamica, por exemplo, que do ponto de vista da estrutura da 

Fisica nao 6 importante, pois pode ser toda desenvolvida apenas com as 

leis de Newton e muita matemgtica, pode vir a ser um -tropic° muito interes 

sante em um curso de Fisica para todos, onde o criterio de utilizacao na 

vida digria tambem fosse considerado. Com  esse estudo, os alunos pelo me 

nos poderiam entender um pouco como podemos voar com o mais pesado que 

o ar e talvez algum tipo de medo de aviOes poderia ser reduzido! 

Tambem o tipo de abordagem e outro aspecto que poderia ser consi-

derado. 0 tOpico sobre Hidrodinamica, por exemplo, poderg ser tratado a-

tendo-se as idgias basicas, atraves de uma abordagem qualitativa e feno-

menolOgica, sem necessidade das incurs -6es usuais no campo da Fisica Ma-

tematica. 

Na Fisica dos materiais haveria tambem muitos aspectos interessan 

tes que poderiam ser tratados. 

Certamente que nem todos os tOpicos da Fisica poderao ser inclui 

dos numa determinada programageo, mesmo por uma razao de exequibilidade. 

Contudo, o trabalho fundamental esta em se sistematizar os critgrios pa-

ra escolha, estruturacao e abordagem dos tOpicos que deverdo ser ensina-

dos sem ter que assumir de antemao a escolha que ja esta prefixada no 

curriculo tradicional. 

Minha intengdo neste discurso nao e propriamente articular argu-

mentos jg para elaboragao de um curriculo, o que poderg ser feito em se-

parado, mas apenas propor e defender a ideia de que e possivel e necessa 

rio encontrar outros parametros para constituicao de um referencial mais 

genuino para as elaborac -Oes em torno do problema do curriculo de Fisica 

para o 2 9  grau. 

Ao dizer genuino estamos querendo evocar novamente a imagem do 2 9 

 grau dirigido para a formagao geral do cidadaa seja o que for o que ele 

\d fazer depois, independentemente dos objetivos do 3 9  grau. 

Alias esta tem sido a grande contradicao que tem dominado o ensi-

no de 2 9  grau no Brasil, ao Longo de sua histOria, onde sempre se apre-

senta esse confronto entre os objetivos proclamados, como sendo um curso 

com objetivos em si mesmo, e a pratica propedeutica que ele efetivamente 

assumia. 

Luiz Antonio Cunha chega a afirmar que "o ensino de 2 9  grau esta 

ligado ao superior, tendo nascido dele e para ele", caracteristica esta 
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que parece particularizada no ensino das disciplinas que o compoem, como 

o caso da Fisica. 

Em todas as reformas do ensino medio ocorridas no Brasil ao longo 

de sua histOria, proclamou-se o objetivo educativo-formativo para o 2 9 

 grau, acrescentando-se nesta Ultima reforma, o objetivo da formacao espe 

cifica para o trabalho. 

A reforma de 1931, elaborada sob a coordenacdo do entao Ministro 

da Educagdo, o liberal Francisco Campos, chega a explicitar claramente: 

"A sua finalidade exclusiva ndo hi de ser a matricula nos cursos superio 

res, o seu fim, ,pelo contrdrio, deve ser a formacdo do homem para todos 

os grandes setores da atividade nacional, construindo no seu espirito to 

do um sistema de habitos, atitudes e comportamentos que o habilitem a vi 

ver por si mesmo e a tomar em qualquer situagdo as decisnes mais conve-

nientes e mais seguras". 

Portanto, diante de todas as ideias apresentadas anteriormente po 

deremos talvez deduzir que estamos mais uma vez diante da necessidade de 

rever e definir com mais certeza os objetivos da nossa escola de 2 9  grau 

e dentro deles estario certamente os objetivos do ensino da Fisica, em 

particular. Estes iiltimos sdo os que deverdo orientar estruturalmente a 

definicdo do curriculo da Fisica. 

Parece-nos que esta e a questdo fundamental destes momentos. 

A proposta deste trabalho e no sentido de implementarmos as dis-

cussoes em torno desta questa() fundamental e de suas derivacOes. 

1.2.4."Alguns  Fatores que Influenciaram as Mudancas do Ensino de Fisica" 

Ana Maria Pessoa de Carvalho (USP) 

I - Introducdo 

II- Setores que influenciaram as mudancas no ensino da Fisica 

III-Inovagoes no ensino e formagdo de professores. 

I - Introducdo 

Apesar de ser verdade que a Fisica e um contend° universal, o en-

sino de Fisica tem, como pudemos ver nestes dias, muitos saberes regio-

nais. 

Procurei, apesar disso, esquematizar alguns fatores que, a 	meu 

ver, influenciaram as mudangas no ensino de Fisica nestas illtimas deca-

das no Brasil. 

Vamos apontar o que mudou e o que ndo mudou no ensino. 

Ndo houve, nestes ultimos anos, mudancas no contend° de Fisica a 

ser dado aos alunos do segundo grau. 0 que se ensinava a vinte anos atras 

e e muito pouco diferente em termos de contend°, do que se ensina hoje 

em dia, em nossas escolas apesar de estarmos todos conscientes do grande 

desenvolvimento, quer da Fisica, quer da tecnologia, quer principalmente 

dos aspectos sociais que esta tecnologia influencia a sociedade. Estamos 
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nos preparando para uma participacdo democrftica, mas serf que essas for 

mas de ensino de Fisica, estamos preparando nossos alunos para democrati 

camente participarem de eventos sociais provocados pela tecnologia? Serf 

que estamos dando a esses alunos oportunidade de discutir o mundo atual, 

como por exemplo, poluicdo at:arnica, formas de energia, computadores, ou 

estamos deixando-os uma certeza que isso sdo temas muito "dificeis" e 

que s6 um tecnico tem condicOes de discutir. Seri que estamos criando uma 

democracia de uma tecnocracia? 

II - Visdo Atual do Ensino de Fisica 

As mudancas que afetaram o ensino de Fisica nos iiltimos quinze ou 

vinte anos podem ser caracterizada em duas principais tendencias. 

1 9  - "humanizacdo" nas aulas de fisica, e 

2 9  - a "desumanizacdo" na profissdo de professor 

Acredito que estas duas tendencias no ensino de fisica 	refletem 

mudancas na sociedade em que vivemos, pois de um lado o "conceito do ho-

mem" mudou influenciando uma maior "humanizagdo" no ensino e de outro la 

do mudou o conceito de professor como secundfrio para professor como tra 

balhador que querem lutar por seus direitos. 

1 . Mais "humanizacdo" nas aulas de fisica 

	

A primeira tendencia que chamamos de "humanizacdo" das salas 	de 

aula descreve fatos que acontecem no dia a dia das escolas e que fazem o 

"clima" de uma classe. Gostaria de enfatizar que estou falando sobre pro 

fessores comum, em seu trabalho difrio, em seu estilo de ensino, em sua 

interacdo com seus alunos e nao em inovacoes no sistema escolar como um 

todo. 0 que e descrito aqui poderia fazer parte do "curricula oculto" de 

uma escola. 

Assim gostaria de descrever esta tendencia -mais "humanizacdo nas 

salas de aula" - exemplificando, de uma escola continua, dois estenolipa 

dos estilos de ensino. Estes dais pontos ndo sdo comego e fim da escola, 

mas sdo os mais comumente encontrados. 

a. 0 professor intelectual - 0 estilo de ensino intelectual 

A Unica tarefa da educagdo na escola, para esses profissionais, 6 

estimular o desenvolvimento intelectual do aluno e prove-lo coma os co-

nhecimentos e habilidades necessfrias para seu trabalho futuro. Para is- 

so o ensino precisa ser conduzido de uma maneira direta e eficiente, e 

portanto rid() e dada nenhuma atengdo ao desenvolvimento emocional e social 

dos adolescentes. Isto realmente ndo e considerado tarefa da escola. 

Como consequencia encontramos os trabalhos da classe centralizadas 

totalmente no professor. Este e um lider autoritfrio no processo ensino-

aprendizagem apesar de em muitos casos, amigo e simpatico aos alunos. Co 

mo o professor se considera um especialista no conteildo que ensina, ele 

se sente seguro em determinar o que e melhor para seus alunos. 
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As situagees de aprendizagem que o professor cria sdo denominadas 

por uma instrugao cldssica e quase sempre de forma fechada. Se .existem 

trabalhos individuais ou em grupo estes enfatizam e sdo orientados para 

o produto final. Desta maneira, toda a atmosfera da sala de aula a for-

temente orientada para a realizagdo do aluno. Como consequencia os proce 

dimentos de avaliagdo sdo rigorosos e sdo objetivos quanto possiveis. 0 

contend° curricular e derivado diretamente da disciplina cientifica, sen 

do muito influenciado pelas necessidades do vestibular. 

b. 0 estilo de ensino liberal - 0 professor como educador 

O principal proposito da escola, para estes professores, ainda 

desenvolvimento intelectual do adolescente, mas este se processa num am-

biente de sala de aula que e adaptado tanto quanto possivel as necessida 

des e circunstancias dos alunos. Podemos dizer que e um estilo de ensino 

centrado no aluno. A enfase, ainda que voltada para o lado intelectual 

tem uma atengdo ndo explicita ao desenvolvimento emocional e social. 	0 

seu primeiro iriteresse n5o e o contend° que esti sendo ensinado mas 	a 
aprendizagem do aluno. 

Numa atividade individual, ou em grupo, a enfase ndo a dada somen 

to ao produto, mas o processo e sempre cuidadosamente planejado. 0 con-

tend° curricular, e modificado na sequencia visando uma melhor adaptagdo 

as condigees dos alunos; nas experiencias, que sdo mais apropriadas e 

significativas para eles e os professores, caracterizados neste estilo 

de ensino procuram de um lado motivagdo, quer atraves de experiencias que 

vao buscar na vida didria dos alunos, quer atraves da histeria da fisica 

ou ainda outros recursos didaticos, mas sempre com o mesmo objetivo - au 

mentar a participagdo e consequentemente o aprendizado dos estudantes em 

suas aulas. 

Estes dois pontos do nosso conhecer, apesar de esteriotipadas, re 

presentam as principais caracteristicas dos professores que podemos en-

contrar nas nossas salas de aula. 

O outro extremo desta seta seria descrito pelo trabalho de um pro 

fessor numa escola em que a preocupagio fosse com o desenvolvimento inte 

gral do adolescente, ngo s6 numa dimensgo intelectual mas tambem na emo-

tional e social. Infelizmente, ndo conhego nenhum exemplo de escola, ou 

mais particularmente de professor de fisica trabaihando nessa linha. 

A Desumanizagdo da Profissgo de Professor 

O outro fator que muito influenciou o ensino de fisica ao nivel 

de segundo grau foi a mudanga nas condig6es de trabalho do professor 	e 

por consequencia nos status do professor secundgrio dentro da sociedade 

brasileira. 

Como varigveis das condig6es de trabalho podemos citar: 

a) A diminuigdo do numero de aulas por turma - o que provocou duas 

consequ8ncias para o professor: 1 9 ) ele teve de trabalhar com um numero 

92 



muito maior de turmas, o que aumentou de uma maneira 	proportional o 

seu trabalho (por exemplo em corregao de provase exercicios)e pelo gran-

de numero de alunos impossibilitou dele ter um melhor relacionamento com 

os mesmos; e 2 9 ) uma frustagdo por ndo conseguir fazer um trabalho bem 

feito, dentro dos padrOes que ele estava acostumado, e que a sociedade , 

atraves de um vestibular exige que ele faga; 

b) numero de alunos por classe - apesar de muitas e muitas pesqui 

sas mostrarem que o numero mdximo de alunos por turma, em aulas em condi 

toes normais, deve ser em volta de 30 alunos, a maioria de nossos profes 

sores tem 40, 50 e as vezes at mais alunos por turma. Isto impossibili-

ta uma interagdo professor - aluno, em uma aula e o professor ndo tem ou 

tra saida que dar aulas, conferencias e laboratOrio tipo demonstragOes; 

c) reconhecimento que o trabalho do professor ndo e so a aula da-
da e uma luta que em muitas regiOes jd foi ganha, o reconhecimento 	do 

trabalho de planejamento de aula, de preparagdo do laboratOrio, de corre 

gdo de exercicios e provas em turmas de horas-aulas g uma luta que 	ndo 

pode ser deixada de lado; 

d) o nivel salarial do professor - este teve um rebaixamento mui-

to grande nos Oltimos anos, afetando o numero de aulas que o professor 

precisa dar para se sustentar e abaixando o "status" social do professor, 

em relagdo as outras profissoes do nivel superior; 

e) a dificuldade de participaggo e mesmo da existgncia de encori-

tros com outros professores do 2 9  grau, da mesma disciplina para trocas 

de experiencia. 
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1.3.MESA REDONDA:  1 'ENSINO DE FISICA NO 3 9  GRAD  

Coordenador: Francisco Cesar de S6 Barreto (UFMG) 

Secret6rio : Amelia Imperio Hamburger (USP) 

- Trabalhos apresentados pelos participantes: 

1.3.1. - Proposta de Curriculo para Licenciatura em Fisica" 

Jesus de Oliveira - (UFMG) 

1 	INTRODUcA0 

1.1 - 0 Colegiado do Curso de Fisica, em reuni5o no dia 	/ 	/81, examinou e 

discutiu um documento, elaborado por comissio designada pela diretoria 

da SBPC, no qual foi feita a SESU-MEC uma proposta para reestruturagio 
das Licenciaturas da area de Ciencias (Fisica, Quimica, Biologia, Mate 

m5tica). 0 referido documento reflete, com bastante fidelidade, as pro 

postas feitas por comissio de professores_ da UFMG, da qual participaram 

alguns professores do Departamento de Fisica, entre eles, o Prof. Jesus 

de Oliveira, naquela ocasi5o, coordenador do Colegiado do Curso de Fisi 

ca. 

0 Colegiado de Fisica aprovando, em principio, as ideias contidas no do 

cumento, designou os professores Jesus de Oliveira e Beatriz Alvarenga 

Alvares, que assinam a presente proposta, para elaborarem um ante-proje 

to de curriculo para a Licenciatura em Fisica, baseado naquelas ideias. 

1.2 - A proposta da SBPC contriria a Resolugio 30/74 do CFE, que estabelece 

as licenciaturas curtas na area de Ciencias, prop5e qua a formag5o do 

professor de Ciencias, para o ensino desta area de estudo no 19 grau, 

se faga como habilitag5o, acrescida as licenciaturas plenas de Fisica, 

Quimica ou Biologia, mediante complementag5o de disciplinas nos curricu 

los daquelas licenciaturas. 

No ante-projeto que apresentamos a seguir procuramos mostrar a viabili 

dade da proposta da SBPC, estruturando um curriculo bastante flexivel, 

que permitiri ao aluno obter simultaneamente, alem da licenciatura em 

Fisica, habilitag5o adicional para o ensino de Ciencias, ou, para o en 

sino de algumas disciplinas da area profissionalizante do 29 grau. De 

ve-se observar que a possivel, como mostraremos adiante, montar estes 

curriculos com carga hor5ria muito pr8xima do minima de 2500h, estipula 

da pelo CFE para a licenciatura em Fisica. 

1.3 - A id-eia de propor um curriculo para formag5o de professores da area pro 
fissionalizante surgiu da preocupag5o de alguns professores em relagao 

a este problema. 
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Como se sabe, a lei 5692, aprovada em 1971, estabeleceaobrigatoriedade 

do ensino profissionalizante no 29 grau e at hoje nio h5 um esquema re 

gular para formar professores para aquela area de ensino atraves das u 

niversidades. Os professores para a area profissionalizante vem sendo 

improvizados em esquemas paralelos (que deviam ser emergenciais mas se 

prolongam por muitos anos), oferecidos por agencias quase sempre sem ga 

barito para tal, criadas por legislagio especifica que lhes confere o 

direito. Outras vezes, at mesmo professores com nivel apenas de 29 

grau sio utilizados. Entretanto, os licenciados nio possuem esta prer 

rogativa: por exemplo, o licenciado em Fisica n5o pode dar aulas no cur 

so profissionalizante de EletrBnica (n5o h5 esquema que the permita ob 

ter o direito), mas um engenheiro, fazendo algumas disciplinas pedagiigi 

cas i habilitado para tal. 

Considerando que a UFMG possui um Colegio Tecnico de bom nivel, com ofi 

cinas bem equipadas, e que o curso de Fisica oferece um embasamento mui 

to razoivel, utilizando estas forgas, propor um curriculo experimental 

para formar um professor competente para a area de EletrOnica. 

Propuzemos apenas para esta area, embora o Departamento de Fisica, jun 

tamente com o Colegio Tecnico, tivessem condig5es de oferecer outras op 
cbes, porque julgamos que em carter experimental (como e o caso do re 

ferido curriculo), devemos agir com prudencia. 

1.4 - Julgamos que o oferecimento de habilitag5es adicionais 5 	licenciatura 

em Fisica poderia ser um incentivo para atrair um maior nailer° de 	alu 

nos para este curso. Embora estejamos convencidos de queoesvaziamento 

dos cursos de licenciatura esteja primordialmente relacionado com a bai 

xa remunerag5o do professor de 19 e 29 graus, acreditamos que uma ampli 

ag5o do mercado, com o oferecimento de habilitag5es adicionais, possa 

minimizar o problema. 

Somos de opini5o que os departamentos envolvidos com as licenciaturas e 

os colegiados de curso deveriam se empenhar em estudar com mais profun 

didade o problema da formag5o de professores, realizar maior nGmero de 

experiencias reste campo, assumindo a vanguarda na definiggo de curricu 

los que melhor se adaptem as necessidades de cada regi5o. 

2 . 0 ANTE-PROJETO DE CURRICULO 

2.1 - Apresentamos no Anexo 1, a tTtulo de exemplo, a grade curricular de um 

curso de Fisica, integraliz5vel em 8 semestres. As disciplinas obriga 

t5rias que poder5o ser cursadas em cada semestre sic) discriminadas, se 

guidas da carga horaria disponivel para as disciplinas optativas. Esta 

disponibilidade foi calculada supondo uma carga horiria semanal maxima 
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de 25 horas-aula, de acordo com os ordenamentos bSsicos da UFMG (que es 

tabelece um m5ximo de 25 creditos a serem obtidos por semestre,cada cre 

dito correspondendo a um minimo de 15 horas-aula). 

Observe-se que as disciplinas obrigatOrias constantes do curriculo sSo 

as mesmas do curriculo atual de licenciatura e perfazem uma carga hors 

ria total de 2010h. 

2.2 - Licenciatura em Fisica 

A carga horiria minima estabelecida pelo CFE para a licenciatura em FT 

sica e de 2500h. Entio, um estudante cumprindo uma carga horSria de 

2010h de disciplinas obrigat6rias, dever5 ainda cursar, no minimo, 490h 

de disciplinas optativas para obter a licenciatura. No Anexo 2 apresen 

tamos a relagio das disciplinas optativas que poderSo ser cursadas. 0 

estudante deveri ser orientado por um professor na escolha dessas disci 

plinas, devendo a orientagao ser feita de acordo com os objetivos que o 

aluno visa alcangar apiis a graduagSo. Se, por exemplo, o estudante pen 

sa em aprofundar sua formagSo no campo da Fisica ou visa obter tambim o 

bacharelado ou o mestrado, as disciplinas optativas que ele dever5 cur 

sar serSo aquelas que poder5o the oferecer mais conteedo neste campo 

(Fisica Quintica, Metodos da Fisica Te6rica, Eletromagnetismo, Termodi 

n5mica, etc). 

Neste caso, ele poderi obter o titulo de licenciado, quando completar a 

carga horiria de 2500h e, se for o caso, apes integralizar as discipli 

nas do bacharelado, obter tambem o titulo de bacharel (conforme resolu 

g5o 12/80 da CEP/UFMG). 

2.3 - HabilitagSo em Ciencias 

0 documento da SBPC, contendo sugestees para a formagio de professores 

de Ciencias, propee que os licenciados em Fisica, Quimica e Biologia ob 

tenham habilitagSo adicional para o ensino de Ciencias, mediante comple 

mentag5o em suas licenciaturas especificas. Os minimos de conteudo e 

duragio desta complementag5o e definida no documento referido: 

- Biologia 	  240h 

-.Fisica 	  180h 

- Quimica 	  180h 

Geociencias 	  120h 

- Instrumentag5o para o Ensino 

de Ciencias e Pratica de Ensino 180h 

As disciplinas obrigat6rias do curriculo apresentado j5 incluem uma ex 

tensa carga de Fisica e 105h de Quimica. Portanto, a complementagSo mi 

nima exigida se reduz a 615h a saber: 240h de Biologia, 75h de Quimica, 
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ERRATA  (Atas - V Simp.Nac.Ensino de Fisica) 

No indice do volume II destas Atas, como tambem nas paginas 41 e 51, os ar 

tigos 1.1.4 e 1.1.5 foram errOneamente atribuidos a Joao Zanetic. 0 artigo 

1.1.4 foi elaborado por Amando S.Ito e Maria Regina Kawamura e o 1.1.5 e 

uma coletania de relat6rios da Escola de 19 Grau Novo Horizonte - Sao Pau-

lo. 



120h de Geociencias e 180h de Instrumentag5o e Pritica de Ensino. Esta 

mos propondo, entio, que o estudante integralizando as 2010h de disci 

plinas obrigaterias e cumprindo como disciplinas optativas as 615h aci 

ma mencionadas, obtenha o titulo de licenciado em Fisica e a habilita 

cao para o ensino de Ciencias. Em outras palavras, com uma carga hor5 

ria minima de 2625h, o aluno poder5 obter a licenciatura em Fisica eser 

habilitado para o ensino de Ciencias, desde que cumpra os minimosde con 

teGdo estipulados nesta proposta. 

2.4 - Habilitagio em Eletranica 

A resolucao 3/77 do CFE dispbe sobre a formag5o de professores para 	o 

ensino profissionalizante no 29 grau. Sdo ali estabelecidos os minimos 

de conte6do Correspondentes 5s licenciaturas das areas tecnicas, em par 

ticular para a habilitag5o em EletrOnica. Verifica-se que estes 	mini 

mos ser5o cumpridos se a carga hor5ria de disciplinas obrigat5rias 	de 
2010h propostas para a licenciatura em Fisica, f'orem acrescidas 510 h, 

discriminadas da maneira seguinte: 

- Eletr5nica 	  210h 

- Sistemas EletrOnicos • 210h 

- Desenho Tecnico  	45h 

- Economia  - 	 45h 

As cargas hor5rias propostas correspondem a disciplinas a serem ofereci 

das pelo Colegio Tecnico, que como dissemos, tem boas condig5es para 

tal. Portanto, o estudante que cumprir 2520h (2010h das disciplinas o 

brigat5rias constantes da grade curricular e 510h da complementag5o men 

cionada), orientadas de conformidade com o que foi exposto, obter alem 

da licenciatura em Fisica, a habilitag5o em EletrOnica, para o ensino 

no 29 grau. 

2.5 - Disciplinas Eletivas 

As disciplinas eletivas eventualmente cursadas pelo estudante dever5o 

constar de seu hist6rico escolar, conforme resolugio 03/80 da CEP. 
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ANEX 0 1 

CURSO DE FTSICA - LICENCIATURA 	DISTRIBUIVO DAS DISCIPLINAS FOR PERTODO LETIVO 

Periodo Disciplina 	 H/Sem Creditos Pre-requisitos 

19 

Celculo Diferencial e Integral 	I 

Geometria Analitica e Algebra Linear 

Programagio de Computador 

Educagio Fisica 

Optativa 	 at 

120 

90 

75 

90 

8 

6 

4 

Celculo Diferencial e Integral 	II 90 6 Celculo I e Geom.A.A.Linear 

Fisica Geral 	I 105 5 Cilculo I ou Geom.A.A.Linear 

29 Quimica Geral 105 5 

Educag5O Fisica 

Optativa 	 at 75 

Cilculo Diferencial e Integral 	III 90 6 Celculo Dif. 	Int. 	II 

39 Fisica Geral 	II 105 5 Fisica Geral 	I 

Mecenica Geral I 60 4 Fisica Geral I 

Optativa 	 at 120 

Fisica Geral 	III 105 5 Fisica Geral'II' 

49 Mecinica Geral II 60 4 Mecinica Geral I 

Fisica Experimental I 90 3 Fisica Geral II 

Optativa 	 at 120 

Estrutura da Materia I 75 5 Fisica III e Quimica Geral 

Histeria das Ciencias Exatas A ou B 45 3 Fisica III ou C5lculo III 

59 Fisica Experimental II 90 3 Fisica III e Fis;  Exp. 	I 

Instrumentageo p/Ensino de Fisica AouB 90 3 Fisica Geral III 

Optativa 	 at 75 

Estrutura da Materia II 75 5 Estrutura da Materia I 

69 Histeria das Ciencias Exatas A ou B 45 3 C5lculo III ou Fisica III 

Instrumentageo p/Ensino de F isica AouB 90 3 Fisica Geral 	III *  

Optativa 	 at 165 

Introducio 5 Educacio 45 3 
Psicologia Des. Aprendizagem 60 6 

79 Diatica de Licenciatura 60 4 

Optativa 	 at 165 

Problemas Brasileiros 15 1 

Pritica de Ensino de Fisica 120 6 Diditica de Licenciatura 

89 Estr.Func.Ensino 19/29 Graus 60 4 

Optativa 	 at 180 

Problemas Brasileiros 15 1 

* - Alteragio de pre-requisito 

Observageo : As disciplinas pedagegicas s6 podem ser cursadas apiis a obtengio de, no 

minima, 30 creditos nas disciplinas do curso. 
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ANEX02 

CURSO DE FISICA - LICENCIATURA - RELAcA0 DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

NOME 	 CARGA HORARIA 
Termodinimica 	 60h 
Otica 	 60h 
Eletromagnetismo A 	 60h 
Eletromagnetismo B 	 60h 
Metodos da Fisica Teerica A 	 60h 
Metodos da Fisica Teiirica-  B 	 60h 
Fisica Quintica I 	 60h 
Fisica Quentica II . 	 60h 
Fisica Experimental Avangada 	 90h 
Fisica Tecnica 	 60h 
Ca-lculo IV 	 60h 
Algebra Linear 	 90h 
Quimica Inorginica 	 120h 
Quimica AnalTtica 	 120h 
Eletriinica I 	 105h 
Eletrbnica II 	 105h 
Sistemas Eletranicos I 	 105h 
Sistemas EletrOnicos II 	 105h 
Desenho Tecnico 	 45h 
Economia 	 45h 
Geociencias 	 120h 
Biologia 	 240h 
Instrumentagio para Ensino de Ciencias 	 90h 
Pratica de Ensino de Ciencias 	 90h 

1.3.2. "Algumas Consideracoes sobre o Ensino de Fisica" 

(Bacharelado) 

Ildeu de Castro Moreira - (UFRJ) 

Abordamos alguns problemas que aparecem na formacdo de fisicos em 

nossas instituicOes, partindo de experiencias e reflexOes restritas e par 

ciais, entre estudantes e professores (que comecam a integrar agora o qua 

dro docente, numa epoca de "abertura", ANDES, reestruturac5o unlversitg-

ria, etc.). Sem ignorar as condigoes e limitacOes externas a institui cao 
- como as funcoes da Universidade, a falta de verbas, o mercado de tra - 

balho, o autoritarismo, etc. — , a nossa Onfase esta em procurarmos anali-

sar a prdtica cotidiana do ensino em aspectos variados de organizagdo de 

0 



cursos, ligagao com a realidade dos alunos, tipos de aulas, relagao pro 

fessor- aluno, etc. 

0 objetivo aqui g tentar estimular discusses e avaliag6es cri-
ticas desta pratica. A experigncia e o esforgo de cada um de nos sac) es 

senciais na formagao de uma competencia coletiva do ensino de Fisica e 

em sua transformagao. Levantamos, neste sentido, alguns pontos, esquema 

tizados nas linhas e questa- es abaixo. 

1. A organizagdo dos cursos, conteLdos e aspectos didaticos. 

1.1- a organizagao dos cursos 

Existe uma grande falta de coordenagao entre as diversas disci - 

plinas (especialmente tearicas e experimentais). Na UFRJ, uma das causas 

foi uma divisao em departamentos que Tido levou em conta os interesses do 

ensino e da pesquisa mas a distribuigdo de poder entre grupos ligados a 
pesquisa. 

Qual a situagao dos professores, suas condicoes de trabalho e o 

estimulo as tarefas diditicas na sua instituigdo? Qual a sua influgncia 

real nas decisbes sobre o ensino? Por exemplo, a distribuigao de disci - 

plinas entre os professores e freqUentemente feita de cima, ocasionando 

desmotivagao entre eles. 0 sistema de rodizio, ja conquistado em certos 

departamentos, tem tido resultados positivos, mas a distribuigdodesigual 

de encargos diddticos permanece. Um problema seri°, alem da falta de ver 

bas, 6 o seu controle e distribuigdo. 

Nunca a demais lembrar a ausgncia quase completa de participagao 

dos estudantes nas decisaes. 

1.2- os cursos e seu conteado 

Ndo entraremos em detalhes quanto aos curriculos, cujas deficie'n 

cias tam sido analisadas com freqUencia. Destacamos alguns pontos gerais: 

a falta absoluta de qualquer preparagdo para o ensino, os cursos dados de 

forma estanque (veja a relagao, por exemplo, dos cursos de Metodos Materna 

ticos e as outras disciplinas), levando a um conhecimento dividido e sem 

interconex6es na cabega dos alunos, a ausencia quase completa de forma - 

gdo especifica para a experimentagao, a superespecificagao dos cursos(es 

pecialmente no basico) e a conseqUente perda de flexibilidade, a preocu-

pagdo excessiva com os conteudos especificos em detrimento do desenvolvi 

mento de metodos de trabalho em Fisica. 

Todos nos temos experiencia suficiente para percebermos as limi- 

tagoes das aulas de cuspe e giz, que no entanto sac) absolutas e 	Gnicas 

em quase todos os cursos. r queixa freqUente dos estudantes a falta 	de 
esquemas menos convencionais com seminarios accessiveis, debates, expe - 

riencias de trabalho que os coloquem em contato com os pesquisadores nas 

diversas areas de Fisica. 
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1.3 - a Fisica e a experiencia de mundo dos estudantes 

0 conhecimento da realidade dos estudantes e fundamental 	para 

qualquer processo educational. Conhecemos e analisamos o tipo de aluno 

de nossas instituieoes: sua motivagao, interesses, formagao, maneiras de 

adquirir informagOes, situaggo social, expectativas profissionais? E as 

levamos em conta? 
Um caso sempre discutido: uma maior (ou menor) adaptagao 	dos 

cursos basicos as expectativas e a formagao profissional dos alunos( de 
engenharia e de ciencias). Na UFRJ tents-se agora, em fungdo do fracas-

so visivel do atual curso unificado, a divisgo por areas. Como e feito 

na sua escola.? Sob que condieOes o treinamento especifico em Fisica re-

sults em habilidades em outras areas? 

Outro ponto e a necessidade de tornar a "fisica" mais 	prOxima 

da "vida digria" dos alunos. 0 que significa isto? Para grande parte 

dos alunos a Fisica a uma colegao de formulas que funcionam e de pro - 

blemas imagindrios. sao importantes as aplicagOes teericas e experimen-
tais a situagoes concretas que envolvam experigncias habituais ou pos-

siveis dos alunos. A utilizagao de problemas "qualitativos" que envol - 

Aram fenemenos fisicos conhecidos, o desenvolvimento de modelos simples -

para melhor entendimento, a avaliaedo das quantidades em ordem de gran-

deza e dimensionalmente, a discussao do significado das fOrmulas, etc . 

sao opeees. Outras sugestees? 

1.4 - livros didgticos 

A maior parte dos livros-texto (com poucas e importantes exces-

sOes1 sepue uma mesma linha eeral na sua organizacdo interna: apresenta 

Goes cronolOgicas, exposicOes genericas e muitas vezes sem referencia 

as experiencias reais, aplicacies e exemplos abstratos e problemas. Es- 

ta ordem lOgica de organizaggo dificulta a discussao. Os problemas, na 

sua maior parte academicos, tem sempre as condigoes de contorno e as va 

rigveis do problema bem definidas e conduzem a respostas "exatas". 0 
que se aprende com eles? 

Os manuais de laboratorio muitas vezes seguem uma legica seme-

lhante: Finalidade - Aparato - Procedimento - Cglculo e Conclusees , e 

transformam a experiencia numa "receita de bolo" detalhada (onde se for 

na dificil levantar questees, e no final o resultado da experiencia te-

re" de "dar certo" com a teoria:). 

Como resolver o problema dos livros-texto, quase todos estran - 

geiros e pouco adequados ao nosso tipo de estudante? Utilizar varios de 

les e comparg-los? Complements-los com outros textos? Elaborar novos 

textos? Em varios lugares tem surgido experiencias importantes neste sen 
tido. Qual tem sido o resultado? 
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1.5 - os criterios de avaliagao 

A vida-universitiria estudantil gira em torno dos exames. Quaffs 

as suas fungOes reais? 0 que pretende medir? 0 que medem realmente? a 

menial-la? a inteligencia? a criatividadeY a subordinagao? a paciancia ? 

a disciplina? 

Qual a postura dos professores e estudantes diante de modifica-

gaes nestes criterios? 

Algumas tentativas, fugindo as provas habituais: trabalhos indi 

viduais e coletivos, a participagdo em discussoes e seminal- los, a avail 

acio coletiva, etc. (e as tecnicas de burla-las). Como funciona no seu 

local de trabalho e estudo? 

Este e  um ponto particularmente sensivel porque -coca em proble-

mas de fundo: sio fungoes importantes da universidade a eliminagdo so-

cial atraves de criterios "tecnicos" e "naturais" e a transmissao de va 

lores de competigdo individual. 

2. 0 papel do professor 

2.1 - relacio professor-aluno 

A pratica professoral : autoritarismo ou paternalismo? Os 	dois 

principios firmemente estabelecidos (as vezes em cooptagao com alunos): 

o da autoriaade e o do minimo esforgo. HA razao para o espanto de muitos 

professores diante da passividade dos alunos? As dificuldades desta rela 

gao ficam exacerbadas na relagdo orientador X orientado (nas iniciciagOes 

cientificas e na PG). Muitos estudantes reclamam da falta de orientagoes 

acadgmicas e cientificas ao longo do curso. 

Dizemos freqUentemente: nossos alunos ndo aprendem a estudar. Po 

deriam faze-10 com nossos cursos? Muitas vezes o "bom professor" e o que 

conhece as dificuldades do assunto e as esconde. A postura de muitos pro 

fessores diante de questdes "fora da materia" ou "sem sentido". 

2.2 - trabalho coletivo 

0 fracasso freqUente dos grupos de estudo e o papel de professor 

como estimulador e orientador de trabalhos coletivos. 

Existem praTticas conjuntas de avaliacdo do trabalho didAtico nos 

cursos? 

A inexistencia de memdria (viva!) dos cursos anteriores com seus suces - 

sos e fracassos (A intitucionalizagdo disto se chocaria com a "autonomia" 

dos professores?). 

- 2.3 - criatividade -  e mgtodos de trabalho 

Como o ptofessor pode ajudar no desenvolvimento da criatividade, 

da instituicao e da curiosidade cientifica? 
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u entendimento das coisas mais complexas ocorre pelo trabalho pa 

ciente e persistente; a utilizacao de metodos de trabalho analisando um 

problema e extremamente util ao estudante: reduzindo o problema a sua ex 
pressao mais simples, quebrando-o, analisando situacOes particulares, 

observando-o de varios 6ngulos, buscando resultados qualitativos gros - 

seiros, testando os resultados e as relacOes obticlas (e sua coerencia). 

E se acabe com a ilusao interessada de que para ser fisico sao necess6- 

rias qualidades intelectuais excepcionais que diferem completamente do 

senso comum e que levam (de repenter) a conclus6es espantosas. 

3. A Fisica e seu contexto 

Por que e importante a discussdo e a an6lise da histOria do de-

senvolvimento da Fisica? 

O ensino em nossos cursos tem sido freqUentemente 

nao retratando a historicidade das ciencias, a influOncia dos fatos so-

cio-econemicos, ideolOgicos, religiosos, etc. no seu desenvolvimento . 

Predomina, em geral, uma visa() estreita e interna que se constitui basi 

camente numa cronologia de descobertas cientificas, obra de individuos 

geniais, uma ou outra divagagao filOs6fica sobre o "mOtodo cientifico", 

e estamos conversados. Por que a histOria da Fisica e -tam deturpada? 

Que fatos e interesses colocam-na como mera ilustragao ou curiosidade? 

Considerados didaticamente, a evolucao dos conceitos fisicos, a 

comparagao de teorias "erradas", a an6lise do caminho tortuoso e com - 

plexo das descobertas cientificas sdo elementos importantes na aprendi-

z a gem. 

Muitos dos livros-texto transmitem tambem uma visa() operaciona-

lista da Fisica (veja, por exemplo, a definigdo de leis fisicas do 

Halliday-Resnick) levando a posturas positivistas que pouco tam a ver 

com a pratica real da Fisica ("os fatos nao falam" — Poincar6). 

essential na formacao de qualquer profissional o entendimento 

do processo de producao cientifica e tecnoldgica no mundo atual e da si 

tuagao e papel da ci'encia em nosso pals. Discutimos isto na formagao do 

Fisico? 

4. Conclusao 

E claro que todas estas questa- es educacionais estao ligadas 	e 

so podem ser entendidas em relagao as condicdes de producao e ao papel 

da ciencia e da universidade na sociedade em que vivemos. A participa - 

cao necessaria nas lutas coletivas para a transformagao desta realidade 

mais ampla nao deve levar ao esquecimento da importancia deste trabalho 

transformador de todo dia dentro de nossos locais de trabalho e estudo. 

Fazer isto seria 'lac) se lembrar que as contradigoes de classe 	passam 

tambem por dentro de nossas salas, laborat6rios e gabinetes. Nao basta, 

e isto, me parece, ficar6 evidente na avaliagao dos simpdsios anteriores, 
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s6 aprovarmos mogbes e propostas para os outros realizarem (sejam eles 

o governo, as instituicoes, a SBF, ou algumas pessoas). n preciso come-
garmos (ou continuarmos) a pensar e modificar a nossa prepria pratica 

enquanto professores e estudantes. 

1 . 3 . 3 .  "Urganizag5o das Atividades nos LabotatZrios Bgsicos" 

Maurice Bazin - (PUCJI1J) 

Organizamos os laboratOrios do primeiro ano universiterio de a-

cordo com a filosofia e pratica descritas na folha anexa ( Urganizacao 

das Atividades no LaboratOrio de Fisica Basica). 

Apresentaremos no Simpiesio um exemplo do nosso procedimento,mos 

trando como fazemos os estudantes manusear corpos elesticos para chegar, 

no primeiro semestre, aos concertos de trabalho, energia cinetica, po - 

tencial, total e suas representagaes greficas. 

No segundo semestre, as ideias concretas sobre o funcionamento 

de maquinas termicas ciclicas e a analise de Carnot, utilizando a varia 
gao da elasticidade com a temperatura. 

Organizacao das Atividades no LaboratOrio de Fisica Basica. 

Entendemos que o laboraterio e um lugar onde os estudantes de - 

vem descobrir e tentar analisar e sistematizar por eles mesmos o compor-

tamento de sistemas fisicos. Portanto nao proporemos "roteiros" com pro-

cedimento pre digerido. 

Perguntas Incentivadoras. 

Os estudantes sera° guiados por uma serie de perguntas escritas 

no quadro negro. Essas perguntas procuram incentivar a criatividade dos 

estudantes frente a um fenOmeno e a um sistema que eles mesmos interroga 

rao em funcao do enfoque que elas sugerem. 

As pessoas encarregadas do laboratOrio passarao de grupo em gru-

po para discutir o que este sendo feito pelo grupo, propondo mais pergun 

tas, sem nunca dar "respostas" certas ou "solucaes" feitas. Essas devem 

sair unicamente da interacao dos estudantes com o mundo material que es-

tudam. 

Nesse fasciculo os instrutores do laboratOrio eftcontrarao suges -

toes de perguntas e comentarios que poderao facilitar a sua tarefa de di 

namizadores do processo criativo da investigacao em grupo. 

Caderno de Laboratorio. 

Os estudantes utilizarao um caderno de laboratOrio 

Anotarao nele as suas observacoes e medicOes no momento no qual sdo fei-

tas. Anotarao suas conclusoes ou propostas de investigagao no momento em 

que sao elaboradas. 
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Ndo hi portanto nem "rascunho" ilegfvel, nem "relatOrio" bonito 

composto a posteriori. SO hg um caderno7memoria que reflete claramente 

e o mais de perto possivel todas as atividades de experimentagdo desen-

volvidas. SO uma boa organizagdo grdfica na maneira de registrar dados, 

comentgrios e conclusges dara" legibilidade e utilidade ao caderno. Em 

resume o conteudo do caderno deve permitir a um terceiro reconstituir 

exatamente o procedimento experimental vivido pelo aluno. 

Esses cadernos ficam na sala do laboratOrio e sae avaliados por 

uma das pessoas encarregadas da turma de laboratOrio entre as sess6es. 

1.3.4. 	"Levantarnento sobre Licenciatura feito pelo MEC" 

Marilda Coutinho - (SESU/MEC). 

Foi apresentado o resultado da atuagdo da SESU com respeito a 
questa.° de curriculo das Licenciaturas, tendo em vista os documentos de 

Comissgo de Especialistas do MEC e das Sociedades Cientificas formada por 

incentivo da prOpria SESU. 

A representante do MEC informou ao plengrio que a SESU aistri - 

buiu os dots documentos e um questiongrio a todas as Instituicoes do En 

sino Superior tendo recebido novas sugest6es de 40 dessas instituic6es 

e mais tres de outras fontes. Informou tambem que essas sugestdes s'do 

na maioria diversas umas das outras e aponta a dificuldade de se fazer 

proposta unica que satisfaca a todas. 

Alem disso, a representante do MEC informou que, em resposta ao 

questionario, manifestaram-se 48 instituicoes favorgveis ao Documento da 

SBPC e 35 ao da Comissdo de Especialistas. tntretanto muitas delas apre-

sentaram posigoes intermedigrias. 

Informou tambem que a SESU ngo formou opinido prepria e estg en-

caminhando as Sociedades Cientificas as 43 novas propostas. Pede que fa-

cam uma andlise e se manifestem junto ao MEC. 

1.3.5. 	"ConsideracZes sobre Pesquisa e Ensino na Universidade" 

Amelia Imperioli.mburger - USP. 

1. IntroducEo 

Segundo a orientacao da Coordenagao Nacional do Simpesio, a dis-

cussdo sobre os temas escolhidos deverd ser feita pelos participantes,em 

grupos de trabalho, a partir das mesas redondas organizadas. Dessas dis-

cuss6es deverdo resultar o esclaiecimento e a manifestacdo dos presentes 

sobre diversas quest6es, que deverdo servir de base para propostas e do-

cumentos a serem entdo apresentados nas reuni6es plendrias de cada terra. 

Essas propostas e documentos sera.° apresentados a reunido geral, final , 
do SimpOsio onde, comparados os que terdo quest6es interligadas, sera° 
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novamente discutidos. 

Com isso em mente, tendo aceito o convite para participar da me 

sa redonda "Ensino de Fisica no 3 9  grau", you apresentar para discussdo 

um apanhado dos itens, que durante os anos em que venho participando dos 

debates e do trabalho sobre ensino de fisica tem se revelado pontos cha 

ye na visdo do problema e nas propostas de ensino. 

Em geral os itens se apresentam sob a forma de dicotomias. Es-

sas dicotomias se referem a problemas que envolvem a definicdo dos nos 

sos cursos de Licenciatura e Bacharelado e a prOpria prdtica de pesqui-

sa e ensino na Universidade. 

2. Dicotomias 

. bacharelado versus licenciatura 

. cursos bdsicos x cursos profissionalizantes 

. fisico na Universidade x fisico na indnstria 

. teoria x laboratOrio 

. professor polivalente x professor por disciplina 

. aluno ativo x professor ativo 

. pedagogia x contend° 

. contend° abrangente mas sem profundidade 

. versus 

contendo limitado mas critico 

. pesquisa x ensino 

. prestigio x desprestigio 

. baixo nivel x alto nivel 

Uma forma de discutir essas dicotomias poderd ser perguntar se e 

las sdo reais, quais suas causas possiveis, como entende-las num piano 

mail geral a fim de apresentar propostas que abram caminho para os impas 

ses apontados. 

3. Curriculos 

As questOes de curriculo de acordo com as discuss6es tradicionais, 

poderiam ser resumidas no quadro abaixo: 

Fisica Cldssica 

Fisica Moderna 	 Aplicacoes 

CURSO BASICO GERAL 	LaboratOrios 	 Exercicios 

HistOria e Filosofia 	Experiencias 

LICENCIATURA 	 BACHARELADO 
plena 	 . opc6es 

+ 	 Tecnologica 	Pesquisa 
Educacdo 	 (fisico) (Professor Uniyersitdrio) 
Psicologia 
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4. SALA DE AULA 

Na questa() da relagao professor-aluno, salienta-se a 

necessidade de maior interagao, a partir mesmo da sala de aula, 

por estarem os 

alunos 

sem base 

sem perspectival 

apaticos 

Todas as formas devem ser estimuladas para o 

trabalho conjunto 

de professor e alunos: 

aulas expositivas + exercicios + discussao 

trabalho em grupo + seminarios + ensaios 

praticas experimentais 

alguns cursos com "projetos" quando possivel. 

Apresentamos para discussao os Documentos de dezem 

bro de 1980: 

"Sugestoes para a formacao de professores da 	area 

cientifica para as Escolas de 19 e 29 Graus" da Comissao da SBPC 

e Sociedades Cientificas e "Sugestoes de Curriculos Minimos para 

as Licenciaturas em Matematica, Quimica, Biologia e Fisica" da 

Comissao da Universidade de Minas Gerais. 
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5. PESQUISA E ENSINO 

As formas de trabalho na Um,versidade dependem da 

estruturacao da carreira do professor universitario e das for 

mas de financiamento e avaliacao da pesquisa. Essas questoes 

ligam-se a existencia de 

politica cientifica 	e 	educacional 

que tem vindo de roldao atras da politica econOmica e suas cri 

ses .os varios niveis, nacional e internacional. 

Essa situacio favorece o use de criterios de ava 

liagao da pesquisa em termos de quantidade o que submete o pro 

fessor a pressiies que tendem a prejudicar de imediato as ativi 

dades de ensino, e mesmo a propria pesquisa em termos de quali 

dade. Alem disso descaracteriza a pesquisa das necessidades e 

das possibilidades do nosso meio. 

Apresentamos para discussio o trabalho "Considera 

toes sobre Pesquisa e Ensino na Universidade" onde esse item 

e desenvolvido. 
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CONSIDERAOES SOBRE PESQUISA E ENSINO NA UNIVERSIDADE 

Amelia Imperio Hamburger 

IFUSP - janeiro - 1982 

INTRODUcA0 

Este trabalho versa sobre dois temas que dizem respei 

to ao ensino de 39 grau, que sao bastante interdependentes: I -a 

producao cientifica na Universidade em termos de uma politica cien 

tifica com a participacao dos pesquisadores e II - a interagao 

entre o trabalho de pesquisa e de ensino na Universidade. 

0 primeiro tema, politica cientifica, sua definicao, 

- implantacao, avaliacao, a assunto complexo e me falta envolvimen 

to pessoal efetivo em posicao de decisao. Entretanto, por ser 

debate levantado desde muito tempo na comunidade *  e da experien-

cia adquirida por ter estado muitas vezes, eleita para represen-

tacao, em posicao de julgar esses assuntos, juntei minhas davi-

das, e levantei algumas questOes gerais. Sao apresentadas aqui 

a fim de gerarem outras perguntas, mais especificas e significa-

tivas do ponto de vista construtivo, e talvez respostas de cole-

gas que estejam (ou estiveram) na vanguarda e lideranca dos des". 

tinos da pesquisa, ou cientistas sociais que porventura estejam 

interessados em analisar a nossa producao cientifica. 

Na segunda parte, discuto algumas situacaes em que vi 

vemos, salientando dicotomias entre o trabalho de ensino e de 

pesquisa na Universidade. Essas dicotomias se reforcam por exem 

* Por exempla, a apresentacao de S. Rezende "Panorama Atual e Perspectives 
da Fisica no Brasil" em Mesa Redonda da SBF, Reuniao Anual da SBPC,Sao Pau 
lo, julho de 1978 e artigo recente "A Fisica no Brasil na djcada de 70",de 
S. Rezende - Boletim Informativo da SBF, dezembro de 1981. 
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plo, na atual estrutura inadequada dos Departamentos que nao com 

porta a representacao de trabalho am pesquisa, e de certa forma 

estao muito ligadas ao criteria baseado na eficiencia quantitati 

va usado em geral para a avaliacao da producao cientifica nas nos 

sas Universidades. A adocao desses criterios, que de imediato 

prejudica o ensino e a formacao de estudantes, se persistir, a 

longo prazo podera prejudicar o desenvolvimento da pesquisa tan-

to em termos de qualidade, como em possibilidades de diversifica 

cao de campos de trabalho. 

No item III, em esboco, e enfatizada a necessidade de 

se perceber o trabalho cientifico como fato social que perde di-

mensaes de significado fundamental se for analisado sat me a par 

tir do produto final em si sem se levar em conta a maneira pela 

qual o trabalho a realizado e para que e utilizado. 

I. POLITICA CIENTIFICA E PARTICIPACAO DOS PESQUISADORES 

Ao analisar o modo de encarar a producao cientifica na 

Universidade é impossivel deixar de levar em conta as termos de 

seu financiamento. Em geral a Universidade nao tem verbas pro-

prias para a pesquisa ou se as tem nao chegam a cobrir sequer pe 

quena parcela das necessidades dos pesquisadores. Estes sao o-

brigados a procurar outras instituicOes para conseguir reoursos. 

As fontes de recurso sao as mais variadas agencias fi 

nanciadoras: CNPq, FINEP, CAPES, FundacOes Estaduais de Amparo a 
Pesquisa. Os pedidos sao feitos sob a forma de "projetos", de 

responsabilidade do pesquisador (ou pesquisadores) em nome dos 

quais sao formulados. Esses projetos sao julgados nas entidades 

financiadoras com a participacao dos cientistas nos varios esta-

gias de decisao, de implantacao e a•aliacao de resultadcs. 
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Uma das principais fontes de financiamento da pesqui-

sa no Brasil tem sido o CNPq (desde 1974 Conselho Nacional de De 

senvolvimento Cientifico e Tecnologico), entidade que exerce uma 

serie de atividades que tem variado ao longo de sua historia. Ho 

je em dia o CNPq concede bolsas de estudo para viagens ao exte-

rior, mantem programas especificos de pesquisa dentro das Univer 

sidades, em Institutos de pesquisa e centros de pOs-graduac5o pro 

prios. Como instituicio autanoma e externa a universidade o CNPq 

tem sua dinamica prOpria e ja tem sido proposto que seja trans-

formado em orq5o centralizador da pesquisa no Brasil, pelo menos 

na area de Fisica * . 

Esse ponto de vista pode ser entendido como uma procu 

ca de criterios gerais e de uma orientacao e controle a nivel na 

clonal da producao cientifica em todos os centros de pesquisa, 

termos de areas de trabalho, qualidade, produtividade, etc.. 

Para melhor avaliar esse tipo de proposta precisaria-

thos, entretanto estar mais a par do que a atualmente o CNPq (e as 

outras instituicOes de financiamento de pesquisa), o que tem si-

do, que papeis representam, quais tam sido as mudancas nas estru 

turas decisorias sobre a politica cientifica, que influencias da 

politica econamica do pals sofreram as politicas cientifica e e-

ducacional. 

Ampliando a esfera das chavidas, podereinos perguntar em 

* Uma Comissao nomeada pelo CNPq, de Pesquisadores na area de Fisica,da qual 
faziam parte professores de todo o pais, elaborou em 1978 um documento "A 
Fisica no Brasil: Avaliacao e Perspectives'', propondo, entre outras coisas, 
que o CNPq centralizasse o pianejamento da pesquisa em Fisica no Brasil .11cu 
ve ainda, na ocasicio, uma sirie de recomendacoes gerais a respeito da Ins 
tituicao, das Universidades e da comunidade cientifica, incluindo a neces 
sidade de pianos quinquenais de financiamento, de pagamento de salirios tom 
petitivos ao pessoal tecnico e de apoio 1 pesquisa, da fixacao de crite-
rios para a contratacao de docentes, de incentivos a fixac10 de professo -
res estrangeiros e a bolsas de pOs-graduacio no exterior. 
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que instancia (ou instancias) se define a politica cientifica co 

mo funcao de uma politica de desenvolvimento economico e social 

do pals. A definicao seria feita com a participacao de represen 

tantes de propostas possiveis que se confrontasse num forum poll 

tico. Numa sociedade democratica pluralista esse forum seria o 

Congresso Nacional e as propostas feitas atraves dos Partidos Po 

liticos. 

Por outro lado cabem esclarecimentos mais especificos 

sobre o que a um Orgao governamental no Brasil atualmente em fun 

cao da discussao e da efetivacao.de uma politica cientifica. 

Chegando mais perto de nos como profissionais, pergun 

tariamos sobre quais sao os niveis de decisao em que esse Orgao 

se desdobra e define ComissOes ou Comites dos quais participam 

os membros da comunidade cientifica e educacional . 

E finalmente, seria interessante discutir, esclarecer 

o papel dos cientistas que sac) chamados a participar das diver-

sas ComissOes e Comites Assessores. Atraves dessas ContissCes pro-

poem politicas de trabalho nos diversos campos da teoria e dos 

a.JlicacOes da fisica e estabelecem criterios de distribuicao de 

vrbas e de avaliacao de seu uso. Suas posicOes refletirao os in 

teresses da comunidade cientifica? os ditames da instituicao fi-

nanciadora? como e em funcao de que uns e outros se definem 

pratica? Sao perguntas pertinentes, e a historia das nossas ins 

tituiciies e seus conflitos nos dariam conhecimentos importantes so 

bre esse relacionamento ounplexo entre a comunidade cientifica e o govern * . 

Estao programadas pela SBF discussoes sobre o proximo documento de Avalia 
cao e Perspectivas para o CNPq. Essas discussoes deverao culminar em mesa 
redonda na reuniao anual da SBPC—SBF em Campinas. A SBF esta programan-

do dar divulgac -ao a ease debate e suas conclusoes, principalmente atravis 
de seu Boletim Informativo. 
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H5 muitos casos em que as aspiracoes da comunidade con 

tradizem as proposicOes da Instituicao governamental; por exem-

plo, a ausencia de pianos de apoio a pesquisa a longo prazo (sio 
de um, dois, mo maxim° tres anos). Como entao, a participaci6 dos 

pesquisadores nas ComissOes dos Orgaos governamentais tem sido e 

fetiva para a garantia da continuidade, melhoria e definicao dos 

trabalhos? 

Precisariamos tambem analisar a forma pela qual o "Pro 

jeto" de pesquisa se enquadra na estrutura universitaria de tra-

balho em pesquisa e ensino, em termos das pessoas que neles tra-

balham (estudantes, funcionarios, professores e pesquisadores), 

das decis6es sobre linhas de pesquisa, salirios, contratac6es, 

etc.. 

II. ENSINO E PESQUISA NA UNIVERSIDADE 

Pensando agora sobre o trabalho nas Universidades so-

mos levados a evidenciar certas dicotomias entre o trabalho em 

pesquisa e o trabalho em ensino que sao impostas ao professor 

universitario. Vejamos como essas dicotomias se camfiguram em ter 

mos do financiamento e das formas de producao do trabalho, e da 

relacao quantidade-qualidade de trabalho, salientando os prejul-

zos ao ensino e a propria pesquisa. 

No que se refere ao financiamento, a pesquisa e manti 

da por verbas externas a Universidade, consubstanciadas em con-
tribuic6es ao salirio do pesquisador e do pessoal tecnico,em bol 

sas de pos-graduacao, em recursos materials, desde material de 

consumo ate grandes equipamentos. Ji o ensino e garantido pela 

Universidade, onde se d5 o vinculo empregaticio do professor com 

todas as suas implicac6es trabalhistas e onde estao os alunos de 
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graduacao e os bachareis em trabalho e cursos de pos-graduacao. 

Nao e fato novo o financiamento da pesquisa ser exter 

no a Universidade, ao contrario, creio ter sido assim desde o ini 
cio dessa atividade no Brasil * . 0 que de novo houve, da Reforma 

de 70 para ca, foi a mudanca da estrutura das Universidades, is-

to é, o desaparecimento das catedras como centros de poder e de 

decisao sobre a pesquisa e o ensino. Esse poder, pela Reforma, 

foi transferido para os Departamentos. Essa transferencia trou-

xe uma democratizacao na questao do ensino, e tambem da pesquisa, 

em relacao ao sistema anterior. Entretanto, creio que a forma de 

trabalho atual aprofunda a separacao entre as estruturas de ensi 

no e de pesquisa. 

O financiamento da pesquisa e feito diretamente ao pes 

quisador, nao mais um professor catedratico corn todos os poderes 

mas em geral um professor com titulo de doutor, que e agora che-

fe de grupos de pesquisa. A prOpria categoria de chefe de grupo 

de pesquisa foi criada pela forma de distribuicao de verbas; a-

lem disso, a responsabilidadc do trabalho e definida em relacao 

as agencias financiadoras as quais sao apresentados relatorios e 

prestacOes de conta. 

Os Departamentos entao, com seus Conselhos democrati-

zados, tem rimitado seu poder de decisao sobre as quest3es de pes 

quisa. A sua prOpria estrutura de representacao nao comporta a 

estrutura de trabalho em pesquisa. Este trabalho se reporta en-

tao a varias Comissoes institucionais, umas estatutarias, outras 

ad hoc, as quais falta muitas vezes representatividade para a fun 

cao assumida. Assim, e necessario que sejam encontradas formas 

* Foram significativas, num certo periodo, os auxilios estrangei 
ros, destacando-se as Fundacoes americanas, 
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de representacao dos grupos de pesquisa nos orgaos decisarios da 

Universidade. 

Alem disso, temos que analisar o desenvolvimento da a 

tividade de pesquisa em convivencia com a atividade de ensino de 

graduacao e de p6s-graduacao. Os trabalhos ligados a entidade fi 
nanciadora se referem a pois-graduacao e o ensino de graduacao vai 
sendo visto como uma carga, um estorvo para o pesquisador que tem 

que apresentar producao. Jd a pesquisa, ligada ao ensino de pos-

graduacio, em geral organiza-se como um sistema de producio date 

ses, sempre sob a forma de tutela orientadoi-orientado, visando 

um produto individual e com pouca enfase na forma de ambiente am 

plo, educativo de trabalho. 

A questio quantidade-qualidade se manifesta nas ava-

liacoes da produc5o cientifica: aparece como significativo o nu-

mero de teses de mestrado e doutbrado, sem ser mencionado o grau 

de aprofundamento do trabalho dos grupos de pesquisa. 

A quantidade sobrep6e-se muitas vezes a qualidade co-
mo se a producio cientifica fosse um mero exercicio, sem ter va-

1 , ,r 1. ,:(41taido e uum eular ligada a condlyocu e caruclerlstleas 
sociais onde se di. 

Questoes importantes provenientes da diversidcxle de for 

mas e de condicOes de trabalho, tanto em ensino como em pesquisa 

nas diferentes Universidades sio escondidas sob essa visao. Lem 

bramos de algumas delas: as dificuldades inerentes ao trabalho 

experimental em nosso meio diferenciam as possibilidades de ren-

dimento equivalente a um trabalho teorico (afetando ate a esco-

lha de campo de trabalho pelos estudantes, limitados pelo siste-

ma de bolsas de estudos de duracio pre - fixada); a implantacio de 

novas linhas de pesquisa sobre assuntos pouco conhecidos e discu 
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tidos na Instituicao; a impl. untacao de mwos qrup:,s de p.:1,q1:i:a 

em instituicoes pequenas ou em tot-magito; linhas de posquisa que 

envolvem tacnicas experimentais, de calculo ou de interpretacao 

que exigem tempo lenge de trabalho; interrupcOes eventuais nas 

condicOes de trabalho: ma situacao de importacao de material in-

dispensavel, crises institucionais, greves reivindicatarias, pra 

ticas desastrosas de direcao e de convivencia, ingerancia de ques 

toes politico-partidarias, problemas de financiamento, todos es-

ses sao fatores adversos, que forcosamente provocam uma producao 

defi iente, desigual, intermitente. 

Tambem as condicOes quanto ao ensino sao diversas, in 

fluindo no tempo disponivel para a dedicacao a pesquisa. Por e-
xemplo, grandes diferencas de encargos didaticos, - ensino de clas 

ses numerosas, montagens de laboratories didaticos e organizacao 

de bibliotecas, administracao concomitante de cursos de graduacao 

e de pOs-graduacao, ensino de cursos noturnos. 

0 favorecimento da quantidade na avaliacao da produ-

cao de trabalho cientifico tem exercido uma pressao sobre os pro 

fessores, prejudicando em primeiro lugar o ensino, que 6 de pron 

t( preterido em relacdo as pesquisas. Esters dau subsidius nec,-; 

sarios e suficientes para o prestigio na comunidade e para a de 

sincumbencia dos concursos necessaries a ascencao na carreira u-
niversitaria. As qualidades ou a dedicacao ao ensino de um pro-

fessor nao tem formas de serem reconhecidas (alem de seus alu-

nos). 

Salta aos olhos, ainda, ao refletir sobre os itens e-

numerados acima, o desiquilibrio que pode advir na salutar diver 

sificacao de areas de trabalho na formacao de nossa comunidade 

cientifica se a preferancia pelos campos de pesquisa mais "ren-

taveis", vier a prejudicar linhas com caracteristicas desejaveis 
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por outras criterios mais significativos. 

III. TRABALHO CIENTIFICO COMO FATO SOCIAL 

0 criterio de avaliacao do sucesso da producao cienti 

fica das instituicOes e grupos de pesquisa em termos do nimero de 

teses, "papers", referencias e titulos conseguidos contem um sig 

nificado importante, real. Nao se pode, entretanto, deixar de le 

var em conta a maneira pela qual os trabalhos sao realizados. Por 

exemplo, se tem tido continuidade ou valia na formacao de novos 

pesquisadores, para desenvolvimento de novas tecnicas ou de no-

vos caminhos de pesquisa, ou ainda para o fortalecimento das Uni 

versidades como centros de pesquisa e ensino. Em outras pala-

vras, se tem repercussao social apropriada inerente a atividade 

cientifica, nao so em termos de suas possibilidades de aplicacao 

como de seu significado cultural. 

Poderiamos supor pars resolver as questOes que se a-

presentam nos items anteriores como antagOnicas, que serianelhor 

afastar os pesquisadores da Universidade. Procurar garantir o 

trabalho com os conhecidos criterios de "eficacia, competitivida 

de, sentido de tempo, espirito pratico, achievement, performan-

ce, neutralidade afetiva, ascetismo, racionalidade, ..."?* 

Essa proposta seria entretanto conflitante com a opi-

niao desenvolvida na comunidade cientifica universitaria, nacio-

nal e internacional, constantemente expressa e hoje'senso comum, 

de que o professor universitario, formador de professores e pes-

quisadores, deve ser um pesquisador. Na Universidade de hoje de 

vem estar garantidas a liberdade de pesquisa e a melhor e mais 

* SEo ewes criterios que 0. Ianni identifica cone caracterTsticas da forma 
capitalista de producao tanto material quanto espiritual em "Imperial ismo 
e Cultura"- cap. IV - pg. 30 - Ed. Vozes - 1976. 
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ample formacao de novos pesquisadores, professores, bachareis e 

profissionais, com conhecimentos solidos e com sentido de criati 

vidade. 

Os programas de pesquisa deveriam ser realizados den-

tro das Universidades com criterios que dissipassem as diootcmias 

entre ensino e pesquisa. Com  linhas de pesquisa escoihidas pe-

las razaes das mais variadas naturezas, desenvolvidas por equipes 

de trabalho envolvendo desde pesquisadores mais experientes ate 

os recem formados, agregando tambem alunos de graduacao, tecni-

cos e funcion5rios em atividades intimamente ligadas a formacao 

de estudantes de graduacao e de pos-graduacao. 

8 ainda importante pois, lembrar a necessidade de se 

pensar na producao do trabalho cientifico como um fato social em 

funcao, inclusive, das pessoas nele envolvidas em trabalho assa-

lariado. No somente preocupar-se com o produto do trabalho de 

das pessoas e com as melhores recomendac6es a fim de que a sua 

produ9ao se defina a partir do produto em si: a melhor fisica, a 

utilizacao mais racional das bibliotecas, do hello liquido, de 

programas de computador, a importacao de cerebros, a utilidade 

dos mestrados "para a Fisica", a variacao do namero de doutores, 

mestres, publicacoes. 

Creio que a adocao de criterios que visem simplesmen-

te uma eficiencia para resultado imediato pode ter resultado so-

cial empobrecedor, quando nao esti inserida numa politica signi-

ficative mais global. (Esta poder5 ate exigir essa postura em 

certos casos especificos de curta duracao). 

Serie primordial entao para se pensar em uma "politi-

ca cientifica" e uma estruturacao da Universidade, analisar o sig 

nificado social (politico e cultural) da Universidade com uma vi 

sag mais ample em termos do pessoal que nela trabalha, da produ-

cao e utilizacao do corhecimento cientifico, no seu papel e na 
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contribuigdo que darg ao resto da sociedade, incluindo nisso o avango 

do conhecimento. 

Com esse enfoque se esciareceria tambem o problema muitas ve 

zes levantado, da necessidade de desvinculagdo da pesquisa feita no 

Brasil da comunidade cientifica internacional. Ele preve a busca de pro 

blemas mais ligados a interesses locais, mas o conhecimento podera al-

cangar interesse internacional a partir do use que dele se fizer aqui. 

1.4. MESA REDONDA - "FISICA TEORICA E EXPERIMENTAL - CONEXAO COM ENSINO" 

Coordenador: Alaor Silverio Chaves (UFMG) 

Secretgrio: Jafferson Kamphorst Leal da Silva (UFMG) 

Obs.: Nao recebemos os originais dos trabalhos apresentados para a pu-

blicagdo. As conclusOes da Mesa Redonda encontram-se transcritas 

na ata da Assembleia de Encerramento. 
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1.5.MESA REDONDA - "PESQUISA EM ENSINO DE CIENCIAS" 

Coordenador: Alberto Villani - USP 

Secretgrio: Arjuna Casteli Panzera - UFMG 

- Trabalhos apresentados pelos participantes: 

1.5.1."A  pesquisa do ponto de vista de um professor de 2 9  grau" 

Jose Batista Games - UFMG 

Na situagao atual do ensino de Fisica nas escolas de 1 2  e 2 9  graus 

parece-me importante estudar os seus problemas nao apenas isoladamente 

mas, tambem, considerando os problemas de todo o sistema de ensino, se-

gundo uma perspectiva ampla, de media e longo prazo, procurando propor 

medidas para alcancar, gradualmente, resultados concretos (entre outras 

razoes, porque as medidas tomadas nessa area raramente ciao resultado ime 

diato). 

0 nosso sistema de ensino enfrenta, e deve enfrentar por 	virios 

anos no futuro, os problemas gerados pela necessidade de crescimento em 

tres diregOes: a demanda, por parte de um numero crescente de pessoas , 

para mais ensino, com mais qualidade (ver notas 1, 2, 3 e 4). Alem da 

ampliagao do niimero de vagas, devido ao prOprio crescimento da populagao, 

a evolugao "normal" do sistema, na diregdo da coincidencia da'curva 	de 

matriculas com a curva de populagao (ver fig. 1),depende de um 	desafio 

para os professores, o de garantir um ajustamento adequado entre a efi-

ciencia para formar estudantes e a qualidade do ensino dado pelo sistema. 

Na medida em que aumenta a participagao da populagao em um dado nivel de 

ensino aumentam as diversidades entre os alunos, em termos de formagao 

anterior, de aptidao, de interesse para estudo de determinadas discipli-

nas do curricula e de modo de aprender, tornando cada vez mais necessa - 

rio, em cada escola, a presenca de professores experientes e habilidosos. 

Nao pretendo deixar implicito que o ensino da Fisica seja mais di 

ficil do que o das outras materias mas, no caso da Fisica, as dificulda-

des logo ficam bem definidas para professores e alunos, dado a menor pos 

sibilidade de organizagao de cursos acessiveis em torno de pontos 	de 

maior interesse. Os programas sdo organizados, tradicionalmente,em 	se- 

quencia linear, onde cada parte funciona como pre-requisito para as par-

tes seguintes, enfatizando-se o raciocinio logic° e quantitativo. Um es-

tudante para ser considerado bom tem de dominar bastante bem quase tudo 

que e ensinado e o seu nivel de conhecimento e verificado facilmente pe-
lo professor ou pelos colegas, ao contrgrio do que acontece nas discipli 

nas das ciencias sociais e humanas. n bem conhecido que a Fisica nao e 
popular entre os alunos. Nos EUA, onde as disciplinas sao opcionais, me-

nos de 10% dos estudantes do 2 9  grau optam por Fisica. 
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A formagdo de uma quantidade razodvel de professores qualificados 

talvez seja o principal problema do ensino de Fisica, problema esse, apa 

rentemente, sem possibilidade de solugdo a curta prazo. Em MG, por exem-

pla, hi cerca de 300 mil matriculas no 2 9  grau, o que indica, na media 

de 300 alunos/professor, a necessidade de 1000 professores. No momenta 

existem cerca de 100 professores licenciados em Fisica trabalhando no 2 9 

 grau (entre os ndo licenciados 1/3 e licenciado em Matemdtica, 1/3 e es-

tudante em diversos cursos e cerca de 1/5 e graduado em outras ireas). A 

UFMG vem licenciando nos altimos 10 anos a media de 10 professores/ano , 

o que nos daria 100 anos para formagdo daqueles 1000 professores. Mesmo 

que essa media fosse multiplicada por 5, com a esperanga de atracdo de 

mais pessoas para a carreira* e a multiplicagdo de esforgos pela atuagdo 

de novas centros de formagdo, o tempo necessario para qualificagdo de um 

numero razoavel de professores seria ainda demasiado longo. A solug5o 

que parece mais adequada no momento e o treinamento dos professores que 

estdo em servico, atividade essa que, a julgar pela dimensdo das defi-

ciencias, deveria ser comparavel a atividade normal de formagdo de pro-

fessores. Devemos notar que as instituigOes universitarias nda tem expe-

riencia acumulada nesse tipo de trabalho. 

Apresento a seguir alguns comentgrios sobre a situagdo do ensino 

de Fisica nas escolas de 1 9  e 2 9  graus. 

Fisica no 1 9  Grau 

Num sistema de ensino com as caracteristicas do nosso, em que to-

dos alunos estudam um grande numero de materias com uma carga horaria to 

tal relativamente pequena, o ensino eficiente de uma materia so pode ser 

garantido se ela for vista, organizalmente, ao longo de um certo numero 

de series. Como exempla positivo podemos citar a Matemdtica que e ensina 

da, tradicionalmente, ao longo de quase todas series do 1 9  e 2 9  graus. A 

Fisica, ao contr5rio, se e ensinada em uma ou outra serie do 2 9  grau, pa 

ra a maioria dos estudantes. Seria conveniente, portanto, ensinar 

de modo adequado, j5 no 1 9  grau. 

A preocupagdo da SBF com o ensino de 1 9  grau ficou definida, pelo 

menos formalmente, com o envio ao MEC das propostas da SBPC para os pro- 

(*) A expectativa de que um aumento de verbas para educagdo traria resul 
tados imediatos na formagdo de professores deve levar em conta que 1) os 
salaries dos professores ndo sdo diferenciados por materia ( ndo podemos 
pagar mais aos professores de Fisica); 2) o sistema deve absorver verbas 
expandindo as matriculas; 3) o sistema deve absorver verbas na reposigdo 
da qualidade sacrificada anteriormente e 4) o sistema e pouco produtivo 
(artesanal) e tende a ser pouco competitive em relagdo a outras areas de 
atracdo de graduados. 

121 



gramas de formagdo de professores de Ciencias e de Matemgtica, onde foi 

sugerido o ensino das ciencias Fisica, Qufmica e Biologia em disciplinas 

separadas, por professores licenciados plenos* nas respectivas discipli-

nas. 

Os nossos programas de Ciencias do 1 9  grau tem extensdo igual ou 

maior que os programas de escolas de nfvel equivalente da Europa ou dos 

Estados Unidos, que sdo escolas de tempo integral, que dedicam um perio-
do de tempo 3 vezes maior que o nosso ao ensino de Ciencias. Uma conse- 

quencia das tentativas de apresentação desses programas nos cursos 	de 

Ciencias, por parte de autores de livros e de professores, e 	a enfase 

exagerada em informagOes, restando para o aluno pouco mais que a possibi 

lidade de memorizagdo. A tendencia nesse nfvel deve ser ensinar menos com 

mais intensidade, procurando chegar ao ponto em que o que tenha sido vis 

to no 1 9  grau Tido tenha de ser revisto (ou corrigido) no 2 9  grau ( como 

ocorre atualmente). Consideremos, por exemplo, o programa de Astronomia, 

que inclui, entre outros pontos, o sistema solar, as estrelas, constela-

gOes, galgxias e nogOes de cosmologia. No prazo de 1 semestre, que e o 

tempo disponfvel para esse programa, seria mais produtivo, com apenas 

duas aulas por semana, reduzir o estudo da Astronomia a descrigdo da es-

trutura do sistema solar, principalmente em relagdo aos planetas visiveis 

a olho nu, de modo que as nog5es mais importantes (distincias, Orbitas , 

movimentos relativos, eclipses, fases e estacoes) pudessem ter uma inter 

pretagdo recional, construida a partir de observagOes reais do ceu e do 

emprego de modelos geometricos e mecanicos. 

Uma andlise dos cursos correntes poderd mostrar, entre outas defi 

ciencias, uma visdo incorreta do papel da ciencia na educagdo geral, do 

nivel intelectual dos alunos e das condigoes em que se faz o ensino das 

ciencias. E necessgrio, portanto, realizar estudos que tornem possivel a 

organizagdo de cursos mais adequados. Uma forma de desenvolvimento desse 

tipo de estudos seria obtida, por exemplo, pela combinagdo do conhecimen 

to de pessoas experientes com o trabalho de professores, em situagOes de 

sala de aula, para ver o que os alunos podem realmente aprender em situa 

noes favorgveis. A partir desse ponto seria iniciado um trabalho de ex-

tensdo dessas situagoes a outros cursos de ciencias. 

Fisica no 2 9  Crau 

Os curriculos do 2 9  grau sdo organizados em conjuntos compulsOrios 

de disciplinas, sendo a Fisica ensinada para todos. As implicagores desse 

(*) Esta proposta parece praticamente irrealizgvel nesta e na prOxima de 

cada, se considerarmos que o 1 9  grau, com mais alunos e series que o 
grau, deverg ter maiores deficiencias. A ideia da proposta seria entdo a 
criagdo de expectativas para um esforco que permitisse alcangar resultados 
mais vi5veis. 
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modelo raramente sdo levadas em conta, a nao ser quanto a possibilidade 

de organizagdo de cursos de duragdo variada (em MG, 3/4 das escolas ensi 

nam Fisica em apenas uma serie, 1/5 em duas series e 1/10 em tres se-

ries). Ndo existem estudos que orientem a definigao de um minimo de Fisi 

ca em termos de extensdo, profundidade, carga horeria e percentagem de 

alunos numa classe que alcance um minimo de conhecimento* que justifique 

a inclusio da materia no curriculo. 

Nessas condigoes o aproveitamento da carga horeria e deixado 	a 

cargo do professor que, sem elementos para orientagdo, fica restrito ao 

recurso principal, o livro texto. Os livros disponiveis nao sdo planeja-

dos com possibilidade alternativas, em geral sdo escritos para cursos de 

3 anos, para uma minoria de estudantes com alto nivel de interesse e de 

aptidio para o estudo da Fisica. A maior parte dos alunos ndo estg prepa 

rada para o modo pelo qual a materia e apresentada e as tentativas de 
adaptagdo feitas pelos professores acabam produzindo uma visa. ° incorreta 

da Fisica, pelo torte exagerado dos programas (as vezes ate 2/3 do pro-

grama normal) e pela selegdo incorreta dos assuntos (dando importancia 

excessiva a assuntos menos importantes e vice-versa). A maior parte dos 

cursos termina antes de alcangar os tOpicos que permitem despertar o in-

teresse dos alunos atraves da interpretagdo de exemplos da experiencia de 

cada um e da aplicagdo nas outras disciplinas do curriculo. E necessirio, 

portanto, estudar cursos com caracteristicas diferentes dos cursos cor-

rentes. Deveria ser levado em conta que esses cursos seriam usados por 

uma variedade de estudantes, devendo ressaltar, entre outros pontos, uma 

preocupagdo com um nivel crescente de dificuldade, com alguma integragdo 

com outras disciplinas co curriculo e com aplicacees da Fisica na tecno-

logia e na vida digria. 
A exneriencia tem mostrado que ndo e vigvel introduzir mudancas 

que possam ser assimiladas de modo adequado por um niimero significativo 

de professores, nrincipalmente se implicam na alteracdo de esquemas de 

trabalho organizados nenosamente por professores sobrecarregados. As pro 

postas para melhoria devem ser levadas por aproximagdo, nermitindo que 

os prOprios professores encontrem atraves do estudo dos problemas as so-

lucdes mais convenientes. 

Com esse esbogo de problemas do ensino de Fisica destaco, em resu 

mo, a importancia de estudos para 1) situar a Fisica no curriculo das es 

colas e 2) orientar programas de treinamento de professores e de melho-

ria dos recursos de que dispoem para ensinar. 

(*) A experiencia dos professores que lecionam Fisica no 2 9  grau confir-
ma que menos de 1/5 dos alunos vdo alem de um minimo razogvel definido 
em relagdo aos cursos correntes. Essa impressao e confirmada pelas 	me- 
dias baixas nos vestibulares. 
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(PNAD - 1976). 

4) Apenas 12% da populag5o na faixa 15/19 anos estava matriculada no 2 9 

 grau (PNAD - 1976). 
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1.5.2.Uma  Experiencia de Doutoramento  em Ensino  de Fisica no Exterior 

Marcos F. Elia (UFRJ) 

Julguei proveitoso trazer aos meus colegas, como subsidio para de 

bates, a minha experiencia em pesquisa na area de ensino de Fisica leva-

da a efeito na UFRJ e, posteriormente, uma apresentagao da pesquisa que 

realizei no Centre for Science and Mathematics Education da Universidade 

de Londres de que resultou a minha tese de doutoramento: An Evaluation 

of Objectives, Assessment and Student Performance in a University Physics 

Laboratory Course (Um estudo de Objetivos, Sistema de Avaliagao e Desem-

penho de Estudantes em um curso Universiterio de Laboraterio de Fisica). 

Sobre o meu envolvimento em pesquisa no ensino da Fisica 

0 meu envolvimento com problemas de ensino de Fisica comegou 	em 

1973/74 no Institute de Fisica da UFRJ, devido a uma conscientizagao de 

que as modificagoes introduzidas, por forga de Lei, no ensino de 2 9  Grau 

(ensino profissionalizante), no 3 9  Grau (ciclo basico) e no sistema de 

vestibular (universiCario "biOnico") tinham implicagoes profundas dentro 

da sala de aula. 

Assim, por exemplo, muitos alunos academicamente 	despreparados 

passaram a sentar nos bancos universitarios por causa da criagao do ensi 

no profissionalizante no 2 9  Grau e da introdugao do vestibular classifi-

caterio; e muitos professores universitarios ficaram pedagogicamente mais 

despreparados pela colocagao dentro de uma mesma sala de aula de estudan 

tes com aptidees e interesses profissionais bem diferentes. 

Embora a maioria dos professores tivessem consciencia desta nova 

realidade do ensino universitirio, poucos foram aqueles que, naquela epo 

ca, puderam realmente se dedicar de forma sistem6tica ao estudo do pro-

blema. E as razoes dessa omissao tem a ver, no meu entender, com a para-

doxal supervalorizagao das atividades de pesquisa em relagao as ativida-

des de ensino, fato que continua ocorrendo nas universidades brasileiras, 

e com o preconceito que nao estariam suficientemente aptos para as ativi 

dades de pesquisa aqueles professores que demonstraram interesse por pro 

blemas de ensino. 

Pelo que foi dito at aqui, pode-se concluir que o meu interesse 

por problemas de ensino surgiu de uma necessidade de melhor compreensao, 

de uma situagao educational de fato e que, se eu pude, como outros pou-

cos tambem puderam, levar este interesse para frente, foi porque eu ja 

havia mostrado a comunidade cientifica de que era capaz de fazer pesqui-
sa em Fisica (Mestrado em Fisica). 

Assim formaram-se dois pequenos grupos de trabalho (1974) que pas 

saram a estudar os problemas de ensino no ciclo basic° da UFRJ: um no en 

tic) Departamento de Fisica Geral (Ennio Candotti, Samuel Santos e outros) 

e outro no entao Departamento de Fisica Experimental (Susana Barros e ou 
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tros). A partir da analise destes problemas, foram introduzidas modifica 

cOes no processo de ensino e de avaliagao, tanto nas disciplinas teOri-

cas quanto nas disciplinas experimentais. Estas modificacoes estao discu 

tidas e fundamentadas em comunicacoes apresentadas nos SimpOsios de Ensi 

no e nas Reunioes Anuais da SBPC no period° de 1975 para ca. 

Entretanto, logo ficou evidente que o estudo destes problemas exi 

gia a posse de certos conceitos e metodologias da area educacional que 

nos, fisicos, nao possulamos.Por outro lado, parecia tambem evidente que 

a simples contratacao de pessoas da area educacional para funcionar como 

assessores nao seria conveniente, pois tambem lhes faltaria dominio em 

conceitos e metodologias de Fisica. 

Consciente dessa dificuldade, do fato de ja ser um "mestre velho" 

(4 anes com o mestrado) e do grau de envolvimento que havia atingido com 

os problemas de ensino, resolvi me candidatar a um programa de Doutora-

mento em Ensino em um Centro de Pesquisas em Ensino de Ciencias e Materna" 

tica(CSME) da Universidade de Londres que contava com pessoas como o pro 

fessor Paul Black e o Dr. Jon Ogborn que tiveram participacao efetiva nos 

projetos Nuffield e Higher Education Learning Project (H.E.L.P.) de Fisi 

ca. 

Sobre a natureza da pesquisa realizada 

Minha aceitacao quanto ao programa de doutoramento pelo CSME foi 

condicional, porque, embora eu tivesse comprovada experiencia como pro-

fessor de Fisica, ride contava com nenhuma qualificagao na area de Educa-

cao. Por essa razao, fui obrigado, durante o primeiro ano, a cursar duas 

disciplinas basicas (Psicologia Educacional e Metodos de Pesquisa em Edu 

cacao) do curso de Mestrado (M.Ed.) oferecido pela instituicao. 

As atividades formais programadas para estudantes de pesquisa 

(i.e., candidatos ao M. Phil. ou ao PhD) consistiram na participacao em 

seminaries gerais semanais dados per pesquisadores do Centro e/ou por es 

tudantes de pesquisa, em seminaries internos dos grupos de pesquisa e em 

grupos de trabalho sobre diversos temas, tais como: preparagao de .ques-

tionario, treinamento em entrevistas, metodos observacionais em sala de 

aula, analise de dados qualitativos, analise exploratoria de dados quan-

titativos, analise estatistica e outros. 

Alem das atividades acima, eu mantinha contatos semanais de pelo 

menos l'hora com o meu professor orientador. Isto, entretanto, nao era 

uma regra mas uma excegao. 

Ainda quando eu estava no Brasil, havia demonstrado 	interesse , 

atraves de cartas, em fazer uma pesquisa aplicada a avalicao de um curso 
de laboratOrio de Fisica, usando dados de estudantes da UFRJ. Pois bem, 

durante os primeiros contatos que mantive com o professor orientador (Dr. 

Jon Ogborn) tivemos que negociar e amadurecer este terra. Em realidade , 

este foi um processo de aproximagoes sucessivas bastante complicado pelas 
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razOes que passo a considerar. 

Em primeiro lugar era necessdrio que o orientador conhecesse me-

lhor o contexto socio-cultural da pesquisa para que pudesse apreciar e 

julgar a significacao de seus prop6sitos. 

Em segundo lugar, embora o professor orientador tivesse realizado 

uma pesquisa similar sobre o "Ensino de LaboratOrio na Graduagdo de Uni-

versidades Inglesas", a sua abordagem do problema fora de natureza pura-

mente qualitativa (entrevistas, observagoes em sala de aula, etc) bem di 

ferentes da que eu queria fazer, que era baseada em dados quantitativos 

(notas de exames no vestibular, de exames de laboratOrio, etc). 

Embora ele nio tivesse demonstrado qualquer restrigdo para com es 

to tipo de abordagem, isto implicava que um grande esforgo teria que ser 

deliberadamente despendido durante o trabalho na aprendizagem de tecnicas 

de andlise de dados quantitativos. E de fato isto ocorreu. Uma considerd 

vel variedade de metodos estatiL7ticos, cldssicos e modernos, foi usada. 

Alguns foram mais lucrativos que outros do ponto de vista de produzir re 

sultados, embora todos tenham sido lucrativos, principalmente quando eles 

falharam, do ponto de vista da aprendizagem da andlise de dados. 

Alem das duas razOes dadas acima, havia ainda dificuldades rela-

cionadas com os dados a serem utilizados na investigagao. Preocupava-nos, 

por exemplo, saber se os dados dos exames de laborat6rio seriam adequa-

dos para algumas das questoes de pesquisa formuladas (excluindo, obvia-

mente, as questOes que se referiam ao estudo das caracteristicas opera-

cionais dos mesmos). Por outro lado ndo estava claro se a coleta de no-

vos dados seria vidvel, em vista deste procedimento exigir, alem de um 

bom planejamento, algumas poucas tentativas preliminares. E a possibili-

dade de realizar essas tentativas era duvidosa principalmente por causa 

da longa distancia geogrdfica que nos separava do Brasil e do tempo limi 

tado (4 anos) da pesquisa. 

Sobre os objetivos da pesquisa realizada, procurei estudar 	tres 

aspectOs relacionados com o curso de laboratOrio de Fisica. 0 primeiro 

deles tinha a ver com o uso de provas escritas como instrumento de ava-

liagdo de aprendizagem. Estas provas haviam sido introduzidas em 1977 e 

era de interesse do Departamento obter evidencias objetivas sobre o acer 

to dessa medida. 

0 segundo tinha a ver com o uso de objetivos instrucionais 	como 

estrategia de comunicagdo e de ensino do conte6do de laboratOrio. Esta 

estrategia havia sido colocada em pr6tica desde 1975. 

0 terceiro tinha a ver com uma andlise comparativa de desempenho 

em trabalhos de laborat6rio entre estudantes de diferentes areas de in-

teresse profissional (Ciencias e Tecnologia). Esse estudo foi importante 

na medida em que era necessdrio saber se seria justificdvel um curso de 

laboratOrio destinado exclusivamente a estudantes de Ciencias e de Enge-

nharia os quais, como e sabido, diferem significativamente em desempenho 
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academic°. 

Conclusao 

Procurei mostrar atraves deste depoimento que as atividades 	de 

pesquisa em Ensino de Fisica que vem sendo realizadas no Instituto de Fi 

sica da UFRJ tem essencialmente objetivado estudar e melhor compreender 

os problemas de ensino gerados pela Reforma Educacional de 1968/71. 

Procurei mostrar tamba que, pelo menos em sua fase initial, es-

tas atividades nao receberam um devido apoio institutional, quer seja de 

ordem financeira, quer mesmo, de ordem moral. 

Vale observar entretanto que em 1978 um Departamento de Fisica 

da UFRJ passou a reconhecer oficialmente as dificuldades relacionadas cam 

o ensino ao apoiar um programa de doutoramento no exterior de um de seus 

membros. 

Pessoalmente, acredito que esta valorizagao das atividades liga- 

das ao ensino tornar-se-ao mais frequentes em outros Departamentos 	de 

Universidades brasileiras na medida em que as atividades dos grupos 	de 

pesquisa existentes se consolidem. 

A descrigao da pesquisa que realizei em Londres serviu, primeira 

mente para ilustrar a natureza das dificuldades e dos riscos que uma pes 

quisa educational aplicada, uarticularmente se conduzida no exterior po- 

de apresentar e, em segundo lugar, para demonstrar que uma pesquisa 	de 

pes mais calgados em realidades do que em teorias elaboradas em 	outros 

contextos tem o seu reconhecimento em Centros avangados de pesquisa 	em 

Ensino de Ciencias, desde que tal pesquisa possa vir a contribuir, efeti 

vamente, para solugao de problemas educacionais. 

1.5.3."Pesquisa em Ensino de Fisica: Problemas e Perspectiva" 

Alberto Villani - USP. 

Introdugao 

Ja foi discutida, na primeira parte deste trabalho, a natureza da 
Pesquisa em Ensino de Ciencia: o ponto mais importante dessa discussao 

foi a respeito da sua interdisciplinaridade, pois ela tem fortes conse-
quencias em relagao a elaboragao de uma politica de desenvolvimento da 

area. Seri o que discutiremos nessa segunda parte utilizando a seguinte 

sequencia: em primeiro lugar tentaremos levantar o significado social da 

pesquisa e avaliar a sua importancia objetiva; em segundo lugar analisa-

remos quais sao os problemas que ela enfrenta, para poder ser coerente 

com a sua natureza e a sua importancia social; em terceiro lugar tentare 

mos esbogar algumas perspectivas de desenvolvimento. 

II.1. Significado da Pesquisa em Ensino de Ciencias 

Parece-nos que o problema fundamental a ser debatido e em relag5o 

ao qual e necessirio tomar posigao e a legitimidade da Pesquisa em Ensino 
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de Ciencia e de Fisica em particular como instituigdo, no Brasil, no co-

meco da decada de 80: o problema e importante pois envolve uma explicita 

cdo dos criterios de julgamento da aplicagdo de recursos pgblicos para o 

desenvolvimento de um determinado programa de pesquisa(em eventual detri 

mento de outros). 

Na nossa opinido podemos destinguir dois tipos de criterios para 

julgar um programa de pesquisa: um primeiro tipo que chamaremos de "obje 

tivo" pois diz respeito diretamente ao objeto da pesquisa e envolve a 

avaliacdo da sua importancia e de sua problematicidade; um segundo tipo 

de criterios, que chamaremos de "interno", envolve consideragges sobre as 

contribuigges que a prOpria pesquisa, como atividade socialmente consti-

tuida, oferece ao desenvolvimento da comunidade cientifica. 

II.1.1. Criterios "Objetivos" 

0 primeiro criterio "objetivo", o mais evidente, envolve a respos 

to a pergunta: o ensino de Ciencia 6 importante? 

Evidentemente uma resposta negativa tornaria secundario o investi 

mento de dinheiro public() na Pesquisa em Ensino de Fisica: alias a per-

cepcdo que um determinado objeto de pesquisa ndo tem importancia prim -a-

ria para a Comunidade que ultimamente sustenta a Pesquisa, na nossa opi-

nido deveria ser um dos criterios para limitar( 1)  o desenvolvimento dela. 

A nossa tese e que o ensino de Ciencia em geral e de Fisica em 

particular, e muito importante para o Brasil, os brasileiros e para o 

mundo inteiro. Ndo iremos nos alongar nesta afirmacao que, na nossa opi-

nido, 6 bastante evidente: nos limitaremos somente a rapidos comentafios. 

"0 mundo depende da Ciencia, 6 Obvio. Nem que seja pelos proble-

mas criados pela prOpria Ciencia, ele precisa da Ciencia para sobreviver. 

Se a Ciencia 6 bem usada, ela se torna um bem comum. 

Em um mundo em que a Ciencia seja bem usada g conveniente que ela 

seja usada pelo maior ngmero possivel de pessoas."( 2 ) 

Parece-nos que mais do que isso, num mundo no qual a Ciencia 

bem conhecida, familiar, aprofundada, debatida, e, de certa forma, 	in- 

fluenciada pelo maior numero de pessoas, ela mais dificilmente podera ser 

usada contra o bem comum. Mais dificilmente poderiam-se usar argumentos 

revestidos de "cientificidade" para convencer a populacdo da conveniencia 

de determinados projetos, que na realidade somente favorecem os interes-

ses de uma minoria de pessoas ou ate de um pequeno grupo, se as pessoas 

conhecessem seriamente a Ciencia, as suas possibilidades e os 	seus  li- 

mites ( 3 ). 

Um segundo criterio "objetivo" envolve a resposta a pergunta: 	o 

ensino de Ciencia 6 problematico? Poderia ser que existisse uma tradigdo 

suficientemente estabelecida que tornasse o ensino de ciencia uma tarefa 

ndo muito complexa e sobretudo eficiente. Infelizmente ndo 6 assim, so-

bretudo no nosso pais: existem muitas dificuldades e muitos problemas a 

serem resolvidos se queremos tornar o Ensino da Ciencia satisfaterio de 

varios pontos de vista. 
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"POe-se entao o serfssimo problema de estender  

os beneficios do conhecimento da Ciencia 	ao 

maior flamer° possivel de pessoas, que, em sua 

grande maioria, nao terao especiais 	pendores 

cientfficos e nem a posicac que temos, e 	que 

nos fazem Persistir ao longo da trilha de nos 

sa pessima escola, que a prOdiga em estfmulos 

para a abandono e desistencia. 

A imoortancia e a inevitabilidade da pesquisa 

em Ensino de Ciencia vem dal... Em outras pa 

lavras, opor-se a um programa de pesquisa em 

educagao cientffica a obscurantismo." (2)  

Tentando explicitar a seriedade do problema de es 

tender os beneficios do conhecimento da Ciencia podemos dizer 

que existem duns fontes de problemas que os tornam praticamen 

to inesgot•veis. 

De um lado a mudanca da Ciencia, que com o 	decor 

rer do tempo se aprofunda e/ou se transforma no significado do scu 

nacleo fundamental e no refinamento e na amplitude dos scus re 

sultados. Desconhecer estas mudancas significa ensinar uma 

ciencia arciica, muito pouco viva e consequentemente pouco in 

teressante: isso e o primeiro passo que leva ao abandono do En 

sino de ciencia. 

De outro lado a mudanca dos docentes,dos 	aprendi 

zes e da sua relacao. pedagOgica implica num repensamento contf 

nuo Jo ensino e da sua funcao.0 ampliamcnto dos conhccimentos prjvios,odcslo 

camento das motivaco-es , a mudanca dos valores cientfficos e 	so 

ciais.e da cultura geral da sociedade na qual se rcaliza o pro 

cease de ensino, mudangas que se tornam rapidamente institucio 

nalizadas, exigem uma anilise ad•quada a partir de modelos de 

senvolvidos nas varias ciencias humanas. 

No caso especifico do Brasil, onde a maioria da po 

pulagao e marginalizada em relacao a cultura cientifica, o pro 

blema e mais grave e mais complexo: nao se trata somente de re 

novar o ensino da Ciencia, mas propriamente de inicia-lo para 

uma maioria que,alem do mais,tcm uma cultura bean difcrente da 

quela que sustenta o desenvolvimento cientffico. Daf o proble 
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ma de introduzir uma se. rie de conhecimentos sem destruir as rai 

zes culturais dos aprendizcs e os correspondentes valores: 	cm 

outras palavras, o desafio que nos se apresenta a de 	informar 

sem colonizar, duas atividades nao facilmente separSveis. 

11.1.2. Criterion Internos  

Existem no entanto outros criterios para o julgamen 

to da relevancia de um programa de pesquisa: ales envolvem a 

avaliagao da relagio entre o programa de pesquisa e a Comunida 

de Cientifica. 

Numa situagao.na qual . a maioria da populagao e alie 

nada em relagao ao desenvolvimento da Ciencia,e os poderes cons 

tituidos de fato nao estao pressionando a Comunidade Cientifica 

para que cla corresponda aos anseios da maioria da populagao , 

pac-se o problema de encontrar os legitimos interpretes desses 

anseios. 

Na nossa opiniao a pr6pria Comunidade Cientifica de 

ve ser, pelo menos provisoriamente at encontrar formas mail le 

gitimas de representagao, a interprete das necessidade da socie 

dade em relagao a Ciencia. Mas para que isso acontega de forma 

adequada a necessa'rio quo a Comunidade Cientifica tenha um de 

senvolvimento "organico"e  "aberto" (4) . Alias essa necessidade 

intrinseca a prOpria fungao da ciencia, pois quando a Comunida 

de Cientifica se afasta(ou melhor nao se aproxima suficientemen 

te)_desse ideal de desenvolvimento "organico" e "aberto",. cla 

entra em periodos de involugao. 

Nessa altura a necessSrio explicitar o que signifi 

ca para nos, um crescimento "organico e "aberto" da Comunidade 

Cientifica. 

"Organicidade" e "Abertura" da Comunidade Cientifica 

0 crescimento organico significa que a 	Comunidade 

Cientifica, sendo considerada como um todo fundamentaimente in 

terdependente, nao pode admitir o crescimento desproporcional 

de um actor em detrimento de outros; a Longo prazo isso se 	re 

fletiria na instauragao de privilegios e vfcios contrgrios 	a 

prOpria vitalidadc global da Comunidade. 

Vcjamds alguns exemplos. Suponhamos que, pelas difi 

culdades econdmicas, os programas de pesquisa experimental avan 
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cada sejam praticamente deixado.s no esquecimento ou pelo manes 

no limite da sobrevivencia, e ao contrario a pesquisa te6rica 

mais barata, seja muito estimulada: num prazo de tempo 	nao 

muito longo, a prOPria pesquisa teOrica para se manter 	viva 

vai precisar de entrar em contato tao estreito com as 	pesqui 

sas dos outros paises,que o custo dela vai igualar, se nao ul 

trapassar, aquilo que foi poupado anteriormente, com o agravan 

te de uma dependencia total do exterior e da impossibilidadede 

desenvolver uma tecnologia national. 

Ao contr5rio suponhamos que o foMento a 	pesquisa 

teOrica seja cortado cam a justificativa que ela nao leva a re 

sultados pr6ticos imediatos: a consequencia seria que em breve 

a pr6pria pesquis'a experimental e tecnolOgica vai ser completa 

mente dirigida e orientada pelos padre- es e pelas diretrizes dos 

paises avancados, perdendo grande parte da sua funcao: em 	bre 

ve nao vai ter cientista capaz de entender e trabalhar os 	re 

sultados obtidos,nem do ponto de vista tecnolOgico ou cultural. 

Mais um exemplo. Suponhamos que sejam boicotadas as 

tentativas de instauracao de novas areas interdisciplinarescom 

a justificativa de que nao se trata eb pesquisas de alto nivel: 

o efeito a medio prazo a um esclerosamento das disciplinas, o 

seu fechamento em programas afixiantes (5)  e a progressiva per 

da de significado da pesquisa. Na nossa opiniao, a interdisci 

plinaridade nasce da complexidade do objeto pesquisado e da 

percepcao que uma anSlise com condicees de contorno extrcmamen 

te simplificadas j5 nao e mais satisfatOria para o entendimen-

to do pr6prio objeto de pesquisa. 

Na nossa opiniao a pesquisa cientifica deve 	ser 

fundamentalmente  aberta aos problemas que aparecem no seu 	de 
correr, independentemente da amplitude destes problemas; 	isso 

nio significa que de fato qualquer programa de pesquisa 	deve 

enfrentar qualquer problema quo envolva a ampliacao do ambito 

da prOpria pesquisa, pois isso de fato levaria a nenhuma 	con 

clusao; isso significa simplesmente que as pressoes para 	uma 

ampliacao do ambito das pesquisas e para uma alteracao das con 

dice-es de contorno podem ser adiadas, mas nao suprimidas, pelo 

menos pela Comunidade Cientifica como um iodo. 

Esta abertura aos problemas gerados pela 	prOpria 

pesquisa, nos leva a uma outra abertura que se torna um outro 

requisito para o desenvolvimento adequado da Comunidade Cienti 

,fica: a sua abertura fundamental aos problemas da sociedade. 
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Na nossa opiniEo a pesquisa cientifica, realizada 

em lnstitutos ou Centros mantidos com o dinheiro publico nao e 
prioritariamente  o culto c ahomenagem E procura da verdade e 

a sabedoria, mas principalmente o desenvolvithento de 	modelos 

de explicagao topazes de ajudar os homens a lidar com 	maior 

sucesso no trato com a natureza em favor da humanidade como um 

todo e em especial do pals no qual se desenvolve a pes'quisa. 

Isso significa o imperativo de"ter a coragem demo 

curar a chave de casa no escuro, mas sonde provaVelmente pode 

re ser encontrada, abandonando o poste e a sua luz que poderia 

ajudar muito - a encontrar outras coisas, talvez at Uteis, mas 

incapazes de permitir a entrada em 	Isso envolve por par 

to da . Comunidade como um todo a invengEo de mecanismos de 	re 

compensa analogos aos utilizados para o prosseguimento da pes 

quisa "tradicional"(que tem uma tradicio), a fim de que esta 

atitude qalutar seja mantida continuamente. 

Na nossa opiniao, isso envolve tambem um 	repensa 

mento e um questionamento da .estrutura de poder da Comunidade 

Cientffica, em favor de uma real democratizagio das opg5es. 

Em geral pode ser considerado uma contribuigao a 

construgEo de uma comunidade cientifica organica e aberta, to 

do o que favorece: 

a) a intercomunicagEo entre os verios setores 	da 

comunidade cientifica; 

b) o debate e a tomada de consciencia da situagEo 

de um setor de pesquisa em relagEo aos outros, e das eventuais 

distorgaes na alocacao de recursos humanos, materiais e estru 

turais; 

c) o debate e a tomada de consciencia de problema 

novos da sociedades ou de problemas antigos, abandonados ou re 

solvidos somente de forma parcial por causa da sua complexida 

de; 

d) o projeto 	de iniciativas concretas que visem 

resolver problemas internos ou externos a Comunidade - Cientffia.. 

At agora nao foi feita referencia,na caracteriza 

gEo da relevancia de uma pesquisa, a criterios internos ao prO 

prio programa, como por exemplo a sua coerencia , sua profundi 

dade e sua significancia em relagao ao estabelecimento de uma 

teoria ou a confirmagEo de um paradigma. 

Na realidade este aspecto nao foi esquecido.: 	ele 

este implicito no criterio do crescimento organic° da Comunida 
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de Cientifica, pois o desrespeito a solidez cientifica de um pro 

grama de pesquisa, alem de gerar mal estar e frustacao da pro 

pria Comunidade que se sente ludibriada em suas epectativas,fa 

vorece o "aventurismo" e a falta de seriedade profissional, for 

nando-a uma Apendice dOcil do poder publico. Em outras 

palavras 	esta 	caracteristica 	c 	 fundamental; 

no entanto o quo e espetado a este respeito de um programa 	de 

pesquisa de uma area madura corn uma tradicao e com padre- es 	de 

qualidade bem estahelecidas, nao e o mesmo(e nao pode se-lo) no 
caso de uma area incipiente,aonde o maior nroblema e ainda a 

formulacao dos seus problemas de forma a poderem ser abordados 

utilizando os poucos metodos conhecidos e ate mal estabelecidos. 

A npssa opiniio e que uma Comunidade Cientifica clue 

cresce organicarnente deve continuamente incentirar de modo equi 

librado as areas incipientes e as areas maduras e sobretudo a 	sua 

interacao, de forma que eventuais distorgoes sejam 	corrigidas 

quase que espontanearnente. 

Um exemplo de crescimento nao organico e da sua poste 

rior correcao, no campo da Fisica,e o aumento enorme dos pesqui 

sadores interessados em particulas elementAres entre os anos 1960 

el970 no hemisferio norte: este aumento fez com que se produzis 

se um grande niimero de trabalhos nao significativo4 6) gerando frus 

tacCies e muitas vezes o abandono da pesquisa como atividade pro 

fissional (7) ,A onda de contestacao gerai que sacudiu o mundo in 

teiro em 1968, fez con: que varios problemas da sociedade emergis 

sem de forma dramatica: aqueles mais diretamente ligados a Fisi . 

 ca atrairam varios pesquisadores, sobretudo da area de "particu-

las elementares", que desta forma iniciaram ou derarn continuida 

de a pesquisa interdisciplinares" ) . 

11.1.2.2. A Contribuicao da Pesquisa em Ensino de Ciencia 

Esclarecido o significado do crescimento organico 	e 

aberto da Comunidade Cientifica, o proximo passo sera mostrar co 

mo a Pesquisa em Ensino de Fisica contribue para isso. 

a) Pela sua natureza interdisciplinar, a Pesquisa er! 
Ensino de Ci'encia proporciona ocasiees de'interacao entre pesqui 

sadores de varias areas, favorecendo desta forma um 	desenvolvi 

mento mais critico das varias areas e gerando corresponsabilida-

de que a elemento unificador de uma comunidade. 

b) Pela sua possibilidade de aplicacoes imediatas, a 
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Pesquisa em Ensino de Ciencia tem a tendancia a analizar e pos 

sivelmente resolver problemas da prapria Comunidade Cientifica 

quo, pela sua composigao envolve docentes e aprendizes. Essa 

contribuindo aumenta de fato a possihilidade de intcragdo cons 

trutiva entre diferentes geracoes com as vantagens de propor 

cionar umaaprendizagem mais eficiente da Ciencia estabelecida, 

de introduzir novas ideias ou maneiras de ver os problemas a 

sores enfrentados e de sensibilizar a Comunidade toda a novos 

problemas, mais facilmente percebidos pelas novas gerag5es. 

c) Pela complexidade dos problemas pesquisados 	e 

is envolve mUitas vezes a introdugio de novos criterios 	de 

an6lise e de avaliagdo dos resultados: isso colabora para que 

a Comunidade como um todo tome consciencia que o seu desenvol 

vimento envolve as vezes mudangas de criterios e de valores 

cientificos. Em outras palavras isso ajuda para uma compreens5o 

mais cora- eta do significado das revolugoes cientificas e do va 

for da prdpria histOria cientifica como fonte de reformulacao 

de ideias e programas de pesquisa. Na nossa opiniao essa aber 

tura as mudancas das ideias basicas pode at ajudar na prepara 

gdo de revolugOes cientificas,pelo menos retirando os bloqueios 

quo as•geram. 

d) Pela sua preocupacio com a extensao do conheci 

mento cientifico a toda a populacao ela se torna de fato umas 

das pontes entre Comunidade Cientifica e Sociedade. Se a 	pcs 

quisa em Ensino de Ciencia for coerente com as suas aspirag5es 

ela vai ter que abordar de forma radical o problems do ensino 

de Ciencia para as populagOes marginalizadas, contribuindo des 

sa mancira para que a Comunidade Cientifica se torne interpre 

to coerente das aspirac5es dessas populagoes em relacao 	a 

Ciencia. 
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11.2 - Problemas e dificuldades da .Pesquisa em Ensino de Cien 

cia. 

A discussio at agora realizada sobre a importan-

cia e o significado da Pesquisa em Ensino de Ciencia,pelo me 

nos em parte e implicitamente,j5 se preocupou em salientar as 

dificuldades e os problemas que a realizacdo sistematica 	da 

pesquisa pode enfrentar e de fato enfrenta: no entanto 	isso 

-sera o tema analisado explicitamente e sistcmaticamente nes 

se item, que, por sua vez, sera seguido de uma tentativa de 

elaborac5o de uma politica de desenvolvimento da area que re 

solva, pelo menos em parte,as dificuldades levantadas. 

Pela experiencia que temos na Pesquisa em Ensino 

de Fisica, podemos detetar tres tipos de problemas que a pes 

quisa em Ensino de Ciencias enfrenta: um primeiro, que chama 

remos de "interno" e que se refere a pesquisa como tal, in 

cluindo a implemantactio da sua interdisciplinaridade, a defi 

nicao de prioridades e o desenvolvimento de linhas; um Segun-

do que chamaremos de "institutional", que se refere ao seu re 

lacionamento com as fontes de financiamento, a estruturac5o e 

fetiva de grupos, a definic5o de campos de trabalhos e a re 

produc5o dos sous pesquisadores, incluindo a estruturacdo de 

uma carreira apropriada; finalmente um terceiro tipo de difi 

culdades refere-se a utilizac5o dos seus resultados,queimplica 

nocniolvimento dos professcres de Ciencia, a prestac5o de ser 

vicos e de funcoes comunit5rias nas escclas de 1 9 , 2 9 - e 3 9 

 grau. 

11.2.1 - Problemas internos. 

	

A nossa tese e que os problemas internos da 	pes 

quisa em Ensino de Ciencia, que dizem respeito a definicao de 

linhas de pesquisa est5veis, tem origcm na nature:a interdisci 

plinar da pesquisa e nao podem ser resolvidos por uma simples 

decisio dos pesquisadores, pois envolvem o respeito de priori 

dades dentro do contexto cultural brasileiro. 

J5 foi abundantemente discutido (9)  como a caracieris 

tica fundamental da pesquisa em Ensino de Ciencia c a sua du 

puce interdisciplinaridade, que envolve de um lado uma dis 

ciplina de Ciencias exatas (Fisica, Quimica, Biologia, etc.)e 
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do outro lado a Educacao, que por sua vez implica num conjunto 

de disciplinas metodologicas (Sociologia, Psicoligia, Histaria, 

Pedagogia, etc.). A reunigo em forma estgvel de competencias 

tgo diferentes a um problema sario, permanente, e ngo facilmen 

to 

A dificuldade na definicgo de linhas de 	trabalho 

estaveis na area de Ensino de Ci6ncia envolve a solucao, pelo 

menos parcial,da dificuldade da interdisciplinaridade. De fato 

o que define uma linha de trabalho 6 o encontro de um objeto 

de pesquisa que possa ser tratado em trabalhos sucessivos, com 

uma base tegrica comum e,de forma que op resultados de um pas 

.so nossan ser considerados como ponto de partida para o 

sucessivo. Em geral, isso 6 possivel somente envolvendo a in 
terdisciplinaridade, pois o aprofundamento de um dos aspectos 

torna-se sofisticacgo inatil se nio for enfrentado tambam o ou 

tro aspccto. 

Vejamos um exemplo bem tipico: a programacao de um 

curso. Suponhamos que um determinado metodo tenha sido aplica 

do com determinados resultados, alguns decididamente positivos, 

outros menos. A possibilidade da continuidade da pesquisa en 

volve uma anglise main aprofundada do conteado a ser ensinado, 

com as enfases-adequadas e com a descoberta daquilo que e o 

mais fundamental e o mais promissor do ponto de vista do desen 

volvimento da Ciencia estudada. Mas tambem neste campo niio 6 

possivel it muito longe sem questionar os reais intcresses cul 

turais dos alunos , as suas perspectivas profissionais e as 

suas expectativas culturais. Dal o prOprio conteado deve ser 

analisado do ponto de vista da sua relevancia histarico-filos6 

Pica. Finalmente,- a propria compreensao dos alunos, o conjunto 

de ideias intuitivas que eles trazem e as prOprias capaci.dades, 

cstruturais (no sentido piagetiano)devem-sctornar fruto expli-

cito de indagem, para permitir uma ulterior especificacdo. Tu 

do isso, na nossa opiniao, 6 envolvido na programacao de um 

curso, se ze•emos que ela se torne uma linha de pesquisa com 

sucessivos aprofundamentos. 
Suponhamos que um grupo queira se limitar a um as 

pecto dc analise, por exemplo um "mapeamento" da rede de con 

c6itos dos alunos (1°) . Apas tentar isso para virios conteados 

diferentes, uma analise aprofundada ngo pode escapar da obri 

gacgo de levantar as idaias intuitivas que acompanham 	estas 

redes, as soquencias de utilizacdo destas redes, a 	modifica 

coves que cstas redes conceituais sofreram na prgtica da 	pes 

quisa 	cientifica , 	s6 	para citar 	algumas 
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exiggncias, pars que as atuais "redes" dos alunos possam servir 

como real ponto de partida para um ensino mais abrangcnte c 

mais eficiente. 

Em outras palavras, uma linha de pesquisa, se n5o 

for realmente interdisciplinar,ela se torna rapidamente estg 

ril e os seus resultados' servem principalmente para garantir 

as carreiras academieas dos pesquisadores, como pode aconte 

cer em qualquer outra area de pesquisa. 

Raros sao os projetos de trabalho, e mais 	raros 

ainda sao os trabalhos realizados quo encorporem esta vis5o: 

o que acontece na prgtica atualg que as pesquisas em geral sao 

elaboradas ou acentuando o papel educacional do ensino ou da 

aprendizagem e deixando o conteudo explicit° da ciancia como 

algo estabelecido e sem problemas inerentes ou, so contrgrio, 

o conteudo g nroblematizado e o aspect() educacional g conside 

rado como padronizado. 

Com isso n5o queremos criticar as pesquisas atual 

mente desenvolvidas, sustentando que todas tem que dar uma 

contribui45o significativa interdisciplinar (l) : isso n5o so 

seria impossivel praticamente, como seria tambgm indcsejgvel 

teoricamente, pois os prOprios aprofundamentos interdiscipli-

nares sao frutos de trabalhos sucessivos que supgem amadureci 

mentos dos problemas e dos pesquisadores, fatos conseguidos so 

mente com anos de pesquisa. Queremos somente chamar a atencgo 

que essa g a Unica perspectiva a mai° prazo da pesquisa em 

Ensino de Ciencia: conseguir trabalhos significativos que se 

jam pilares no sentido de definirem de forma estgvel linhas 

de pesquisa (ou projetos abrangentes),que envolvam trabalhos 

parciais em vgrias disciplinas,e pilares no sentido de serem 

scnteses finais apropriadas e realmente abrangentes. 

Xa nossa opini5o o problcma n5o c a existgncia do 

trabalhos individuais quo enfrentam problemas localizados e 

bem limitados: o problema g a n5o existencia de uma articula 

g5o desses trabalhos num contextos tegrico.apropriado e numa 

programag5o explicita a respeito. 

Talvez quanto afirmado anteriormente sugiraa idgia 

que a decis5o de implantar uma linha de pesquisa depcnda uni 

camente da vontade dos pesquisadores: no entanto a implementa 

c5o de uma linha de pesquisa depende muito da elaborag5o de 
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um projeto com possibilidade de resultados interessantes 	e 

succssivos,realizacao possrvel somentc a partir do amadureci-

-mente de resultados anteriores. 

0 que os pesquisadores podem fazer 6 definir, ex 

plicitomente no implicitamente criterios de prioridades de pesquisa e ten 

tarcm scr N estes critCrios e as sugestoes dcrivantes.da pre) 

pria pesquisa: quando isso vai desabrochar numa linha de tra 

balho coerente e estavel 6 dificil prever; no entanto parece-

nos preferivel esta atitude a de importer simplesmente mode 
los elaborados em outros ambientes culturais, pois o amadure-

cimento profissional dos pesquisadores vai recompensar num fu 

turo nao muito longinquo o tempo aparentemente perdido no co 

meg°. Na nossa opiniao os dois perigos que devem•ser evitados 

pelos pesquisadores da area sao de um lado a adocao 	rapida 

e simples dc tipos de pesquisas importados e que nao 	brotam 

de uma analise da situacao local, e de outro lado a adocao de 

uma sequencia aleat6ria de pesquisas, aos sabores do momento 

sem uma definicao dos criterios de prioridade. Uma politicade 

desenvolvimento da area deve considerar estas dificuldades c 

se esforcar para propor sugestiies alternativas adequadas 	a 

partir da natureza e das caracteristicas da area e nao 	dos 

trilhos seguidos cm outras areas com tradicao estabelecida. 

Consequencia dessas consideracaes 6 o problema da 

elaboragao de um curriculum adequado para os (futuros) pesqui 

sadores da area: a dificuldado existe pois a finalidade da 

formacao 6 tornar o aprendiz capaz de manipular, simultaneamen 

to ou sucessivamente,nocacs, intuicoes problemas cientifi 

cos e educacionais para poder localizar aos poucos os elemen-

tos centrais da pesquisa em questao.. 

5 verdade que a real aprendizagem da Pesquisa em 

Ensino de Ciencia se (15 participando dela, no entanto exis 

tem condicoes pi- ex/las que devour ser dadas pela formacao ante 

rior, e que permitem a participacao ativa numa pesquisa. So 

estas condicOes que devem permitir a sintese entre elementos 

de contcudo cientifico e elementos educacionais. A criativida 

de basica da area 6 a aplicacao adequada de metodologias da E 

ducacao em um conteildo de Ciencia Exata. 0 poi) t o 

c r i t i c o 6 a formacao do uma intuicao basica pa 

ra uma sintese equilibrada: o problema da educacao dos pesqui 

sadores a tambem a explicitacao de uma formacao equilibrada 
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que favoreca esta sintese de diferentes disciplinas ou melhor 

o 'encaixe" das exigencias de diferentes "disciplinas. 

Outra consequencia e o prOlema do intercamblocien 

tifico corn o exterior, considerado como subsidio na formacao 

dos pesquisadores da area, e na elaboragao de pesquisas. Este 

subsidio em geral nao deveria ultrapassar o nivel da.assessoria, 

ou da troca de experiencias 6 nao ser a fonte para o desenvolvimen-

to de uma linha de trabalho importada, pois a longo prazo isso 

vai se tornat fonte de esterilidade. 

11.2.2 - Problemas institucionais. 

Neste item tentaremos analisar as dificuldades que 

a pesquisa em Ensino de Ciencia encontra nao em si mesma, mas 

enquanto depende de um contexto social e precisa de um reconhe 

cimento externo. 

A nossa tese a que a origern dos problemas e das di 

ficuldades se encontra nas caracteristicas das pesquisas pro 

postas, na sua interdisciplinaridade radical que faz con' que 

de um lado seja dificil elaborar um projeto estavel e promissor 

sem passar por urna serie de tentativas programadas (e aquilo 

que vimos no item anterior) e de outro lado seja dificil o seu 

reconhecimento extern() pois os criterios de julgamento da bon 

dade de um programa interdisciplinar sac) diferentes dos crite-

rios adotados para as disciplinas tradicionais. 

A elaboracao e a aceitacao destes criterios flat) e 

simples por parte dos prOprios pesquisadores: varias vezes tem 

acontecido de pessoas ligadas a area desistirem da pesquisa por 

falta de apoio ou por incompreensao, nao tondo percehido clue 

nao era a sua maneira de trabalharem que estava inadequada,mas 

ao contrario a maneira dos outros julgaremo sett traha-

1 h o. As vezes duras batalhas dcvem ser travadas para im 

por um .  piano de pesquisa, e comprornissos devem ser aceitos pa 

ra terem um minim° de liberdade de agao: compromissas que a 

longo prazo se revelam como verdadciras camisas de forga, quo 

inibem de fato a criatividade na pesquisa. 

Vamos dar alguns 	exemplosda diferenca de criterios 

.de julgamento na area de Ensino de FThica e na area de Fisica, 

diferenga que deveria ser considerada para elaborar pareceres 

sobre pesquisadores e/ou planos de pesquisa. 
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Ea Fisica 6 considerado pesquisador amadurecido a 

qucle que estudou urn modelo c tentou elaborar todas as conse-

quencias possiveis, aprofund5-1o, modifica-lo, ate torn - lo 

mais plausivel e mais abrangente. 

Em Ensino de Fisica um pesquisador, na nossa opi 

niao, 6 amadurecido, quando considerou um terra e o analizou 

de v5rios ponto5 de vista, antes de aprofundar um aspecto com 

a utilizacao de um modelo teOrico. A anglise dos outros pon 

tos de vista 6 indispens5vel para uma percepcao das possibili 

dades o dos limites de um modelo, avaliaggo fundamental para 

obter resultados significativos. 

0 cfiterio fundamental que define a hahilidade de 

um pesquisador e o sucesso.de  uma pesquisa 6 a adequacao da 

aplicagao dos elementos educacionais aos elemtnos de conteudo 

cientifico. J6 vimos iss6 anteriormente, mas 6 importante su 

blinhar este carter sintetico, pois 6 ele que deveri ser jul 

gado em primciro lugar. E 6 t'amb6m claro que nem um especialis 

to em Educagao, nem um especialista em Ciencia, necessariamen 

te,tem a capacidade de avaliar isso: no m5ximo o que ambos po 

dem avaliar 6 se existem falsas interpretacoes do ponto de 

vista das suss disciplinas, mas nao se a sintese das diferen 

tes disciplinas 6 a mais apropriada. 

Um outro exemplo da diferenca de criterios na ava 

liacao do descmpcnho de uma pesquisa 6 a anSlise do seu rein 

cionamento com o exterior. NLrma Clencia madura, uma vez im 

plantados paradigmas, nao tem muito sentido trabalhar ignoran 

do-os: dai o Uwe trgnsito entre pesquisadores de diferentes . 

 parses, pois boa parte das pesquisas sgo padronizadas(12) . No 

caso da Pesquisa em Ensino de Ciancia uma ligacao muito es 

treita entre pesquisas nacionais e estrangeiras, na medida que 

cla revela dependCncia,nao 6 um elemento positivo, mesmo que 

os sous resultados sejam publicados cm revistas internacionais. 

Na nossa opiniao 6 preferivel trabalhar com major 

lentidao e dificulda•e, mas de forma autonoma, pois somente 

isso pode garantir o futuro de uma pesquisa. AutOnomo nao sjg 

nifica isolado: de fato o isolamento tambem em geral 6 um de 

fcito numa linha de pesquisa. 

Insistimos atedemais neste ponto das criterios es 

pecificos de um projeto de pesquisa, pois nele est5 a origem, 

na nossa opiniao, das dificuldades que a area encontra no seu 

processo de institucionalizaggo e que envolve problemas de fi 

nanciamentos, de estruturacao de grupos, de definicOes de car 
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reiras e da articulacao burocratica da interdisciplinaridade. 

Vamos por order : 

1) Problemas de financiamento. 	 projeto de 	pesquisa 

envolve verbas de pagamento de pessoal, servico de tercci-

ros, material permanente e de consumo. Em parte essas verbas 

sao fornecidas pela Instituicao a qual pertencem os pesqui 

sadores, mas muitas vezes (quase sempre) e necessaria uma 

complementagao. Dal a luta para obter outras verbas de fon 

tes nacionais e internacionais. Essas fontes, alem de dis 

por de recursos em geral escassos frente a demanda, tem o 

problema dasua distribuicao, o que sempre envolve a adNao 

de criterios de julgamento de prioridade. Uma area nova co 

no a Pesquisa em Ensino de Ciencia, na qual os prOprios pes 

quisadores lido rem muita clareza dos criterios de julgamen 

to, certamente sera desfavorecida ou, pior ainda, 	devera 

assistir a verdadeiras invers5es de valores e de priorida-

de, causadas pela pouca competencia dos que devemjulgar os 

pod ides. 

2) Problemas de formacao de grupos:.0 clima de competicao que 

se realiza em relacao as fontes de financiamento, se repo 

te, as vezes de forma mais grave, em relacao a pr6pria Ins 

tituicao de origem. Tentivas de formir grupos estaveis sao 

frustados por um clima geral contrario 	que fax 	com que 

se exija dos pesquisadores da area uma prestacao de servi-

cos adicionais (1 ' ) , que a medio prazo gera desanimo e torn-a 

extremamente dificil a elaboracao de uma pesquisa bem fei 

ta, que per sua vez nao e simples. 	Estamos aqui analizan 

do as dificuldades que pesquisadores set - jos enfrentam,pois 

nao podemos desprezar que existem tambem casos de pesquisa 

dores nao muito responsaveis, que aproveitam exatamente da 

falta de definigao de criterios, para contrabandear traba 

Thos bem pouco serios, contribuindo de tal forma para 

desprestigio da area. 

Analogo a formacao de grupos e o problema do desenvoli•imen 

to de um grupo,que precise, alem do inteTcambio com outros 

grupos da mesma area e da assessoria adequada de especilis-

tas de varies disciplinas, tambem de um minim° de perspec-

tiva de, sua ampliacao numerica para poder enfrentar novos 

e mais amplos problemas. Este problema em parte e resolvi-

do com a utilizacao de bolsas de estudo, mas essa i3ossibi 
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lidade 6 limitada somente a alguns centres quo admitcm ex. 

. plicitamente o trabalho de pcsquisa na area de Ensino 	de 

Ciencia, e o consideram pertinente as areas de 	Educagao 

ou de alguma Ciencia Exatas,principalmente Fisica. 

Uma perspectiva de articulagao de grupos menores e distan-

tes num projeto mais amplo sera discutida mais adiante. 

3) Problcmas de definigao de carreira. Atualmente o avango na 

carreira do pesquisador na area de Ensino de Ciencia atra 

vas da obtengao de titulos academicos 6 dependente da ida 

e da estadia num Centro do Exterior, Inglaterra e Estados 

Unidos principalmente. Mas a estadia prolongada no 	exte 

rior nao 6 sem risco e sem problemas, sobretudo quando se 

trata de pessoas novas e sem um suficiente amadurecimento 

para saber escolher o que 6 importante para a realizagaoda 

pesquisa no prOprie pats de origem. 

Aqui no Brasil existe apenas o mestrado; as possibilidades 

de doutorado sac pouco atraentes e tambem envolvem dificul 

dades na volta a Instituigao de origem. A implantagao do 

doutorado e portant° um imperativo na area, mas a sua rea 

envolve dificuldades de varias naturezas, fundamen 

talmente ligadas a dificuldade da realizacao e avaliacao de 

uma pcsquisa interdisciplinar. 

4) Problcmas do reconhecimento burocratico da interdisciplina 

ridade. Este problema 6. tipico da Escola brasileira, fral 

mentada em setores estanque. E realmente dificil envolver 

pesquisadores de outras areas num trabalho interdisciplinar, 

pois o tempo gasto nisso nilo tern um reconhecimento adequa-

do nas instituicees de origem. Assim atualmente a assesso-

ria ou ate a participagaO direta numa pcsquisa em Casino de 

Ciencia 6 conseguida na base de favores pessoais e de con 

tatos esporadicos..No entanto um progresso real da area ma 

linha do consolidamento s6 podera ocorrer em se garantindo 

uma estrutura que facilite o trabalho interdisciplinar. Es 

to cstrutura devera comegar a partir da formacao dos 	pee 

quisadores e da claboragao de um curriculum adequado. 

0 circulo vicioso gerado pelas dificuldades acima enumera- 

dos 	podc ser visualizado com a sequencia: a area recebe pouco 

apoio financciro 	por isso nao se espande, por isso na atrae 

os alunos 	melhores e mais promissores,or isso demora mais 
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em conseguir es seus resultados, por isso ndo atrae tambem 	a 

ajuda dos outros especialistas, por isso oS seus 	resultados 

sae mais question5veis, por isso recebe pouco apoio financei - 

ro. Poderiamos ter comecado de qualquer outro elo da sequerria, 

e o resultado seria an5lego. 

A prova disso e que ate agora somente a Fisica tem 

conseguido uma institucionalizacao explicita do sua 	pesquisa 

em Ensino, 	com possibilidade de obter um apoio, polo 	me 

nos hoderado, pelas fontes financiadoras nacionais. Outras Cien 

cias Exatas tem tentado trilhar o mesmo caminho, mas as dificul 

dades encontradas tem feito abortar estas tentativas: 	apesar 

de ndo conhecermos mais os detalhes destas tentativas, ndo 

dificil imaginar a natureza das dificuldades encontradas. 

0 p•oblema real para a Pesquisa em Ensino 6 	rom 

per o circulo vicioso das dificuldades e entrar numa 	espiral 

ascendente. 

11.2.3 - Problemas na prestagdo de services. 

Are agora temos analizado os problemas internos da 

pesquisa,que se resumem na realizacio de um projcto que 	desa 
broche numa sintese apropriada de difere::tes disciplinas.e 	os 

problemas institucionais que tem origem na dificuldade de uma 

avaliacao apropriada do trabalho de pesquisa: temos insistido 

tambem que a fonte Ultima e permamente dos dificuldades e a 

diferenca entre um trabalho interdisciplinar e um trabalho que 

utiliza modeles estabelecidos em situacees tambem estabelecidas. 

Al6m disso, a Pesquisa em Ensino de Ciencia enfrenta problemas 

tambem no campo do prestacdo de services: a nossa opinido .6 
que estes problemas sdo derivantes do desconhecimento da pecu-

laTidade do service interdisciplinar que pode ser oferecido pe 

la area. 

Localizamos 	quatro 	tipos de services que a . 5 

rea,como instituigdo pode oferecer e dove desenvulver 	para 
cluo a 1, ua atocdo scia recenhecida ndo someote no Comuoido,le Cientifiea iris 
tarb6m na Sociedadc. 
1) Divulgacdo dos seus resultados eFnecificos: ndo se trata so 

mente de divulgar uma nova metodologia de ensino ou uma nova 

sintese cientifica, mas.de mostrar Como uma determinada me 

todologia e adequada a uma nova sintese cientifica ou vice- 
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versa. Poderiamos definir esta atividade como 	divulgacao 

da existencia de "pontes" adequadas. Entao o problema que 

a area enfrenta 6 de criar a idaia que existem pontes ado 

quadas e pontes fracas e que o levantamento das pontes 	6 

uma vantagem nao's6 na efici6ncia do ensino, mas 	tambem 

na prOpria compreensao do processo educative e do conte6dO 

cientifico. 

Um case interessante 6 por exemplo o acoplamento 

da instrucao programada ou do curso individualizado com 

aprendizagem dc Fisica. In6meros experimentos tem side pro 

jetados e realizados neste campo: uma cohclusao (14)  inte 

ressante que deveria ser divulgada 6 que estasmetodologias 

sae adquadas somente para a aprendizagem de setores especi 

ficos da Fisica, principalmente na aplicagao rigorosa e 

sistemiltica de regras, em condicaes pre-estabelecidas. Ao 

contriirio quando sac) envolvidos comportamentos singulares, 

a apresentacao do professor como modelo de atuagao, certa-

mente 6 mais eficiente: e quando a finalidade 6 se apropriar 

do "suco" de uma teoria, nada melhor do que uma discussao 

entre os aprendizes e o docente; e assi.m por diante. 

2 Consequencia da divulgacao de resultados esi,ecificos cense-

guidos com pesquisas da area, 6 o envolvimento dos docentes 

e dos alunos na discussao nao somente dos resultados, mas 

tambam dos m6todos utilizados na pesquisa e dos problemasne 

in encontrzdos. Este service torna o docente e o discente 

mais capazcs de aproveitar positivamente da interacao recipre 

ca e dc repcnsar a experi3ncia dc cnsino c aprendizagem de 

pontos de vista novos. 

3 Paralelo a isso, uma tarefa indispensavel a ser executada 

pelos pcsquisadores da area 6 a elaboracao de um service de 

atcndimento sistematico quc se preocupe comadiscuss5o c a ana 

Use dos problemas quotidianos dos docentes e discentes,mas 

quo chegue ate o questionamento e a proposta de alternativas 

para prohlemas mais amplos, come a elaboracao de um curricu-

lum ou a sua avaliacao sistenuitica cYla estruturacao de uma 

politica de ensino. Nos parece que a area, por uma sobrecarga 

de trabalho do pcssoal qualificado, nao desenvolveu uma pelf 
tica agressiva em relacao a cste tipo de prestacao de servi 

co, sobretudo no que diz respeito ao contato com as Secreta-

rial Estaduais e os Orgaos nacionais respOnsiveis peio ensi 

no. 
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4) Finalmente um tipo de servico,mais aprofundado e mais esta 

vel, que deveria ser desenvolvido pela area,seria o plane 

jamento e a execucao de projetos pilotos em colaboragao es 

treita e direta com os docentes de primeiro, segundo e ter 

ceiro grau, projetos que visassem a solucao de problemas 

de ensino em areas carentes ou particularmente problemati-

cas:este tipo.de colaboragao poderia-se tornar, alem de um 

meio sistematico de resolver problema complicados de ensi- 

no, tambem uma possibilidade concreta de divulgacao 	das 

possibilidades da area e uma fonte de ampliamento 	do 
pessoal que nela trabalha. 
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11.3 - Perspectivas de desenvolvimento. 

Apiis termos salientado a importincia da 	Pesquisa 

cm Ensino de Ciencia e levantado osproblemas e as dificuldades 

que cla enfrenta para ser coerente com as suas caracteristicas, 

tentarcmos esbocar uma linha de desenvolvimento que considera-

mos adequada a solucao, polo menos partial, dos problemaa le 

vantados e que garanta uma estabilidade da area. 

A situacao atual no Brasil a caracterizada 	pela 

realizacao de pesquisas eventuais em alguns Institutos e 	Fun 

dagOes no Ensino de QuiMica, Biologia, Matematica e,ao contra-

rio,uma pesquisa institucionalizada no ensino de Fisica: as su 

gestoes que daremosraferem-se a um desenvolvimento a partir 

desta situac5o. Os passos importantes a serem dados, na nossa 

opini5o, s5o: aprofundamento da Pesquisa em Ensino de Fisica , 

institucionalizacao da pesquisa no ensino das outras Ciencias e cria45o 

do um Centro Interdisciplinar de Educacao Cientifica. 

11.3.1 - Aprofundamento da Pesquisa em Ensino de Fisica. 

fundamental que a curto prazo se realize o apro 

fundamento da pesquisa nesta area pelo panel motor que ela desenvol 

ve, pois uma estabilizac5o definitiva atraves da criac5o de 

linhas de pesquisa reais e de uma estruturag5o burocr5tica a 

doquada, poder5 ser o nticleo ao redor do qual construir um 

Centro Interdisciplinar. 

As tarefas a serem desenvolvidas para alcancar es 

to objetivo s5o: 

a) Esforco para conseguir linhas de trabalho defi-

nidas. No's podemos sintetizar esse esforco na tarefa de 	apro 

fundar a interdisciplinaridade dos trabalhos mediante o aumen-

to sistem5tico das possihilidades de assessoria permanente de 

especialistas de v5rias disciplinas (com convenios apropriados 

quo garantam o reconhecimento do trabalho do assesso,apromoc5o 

de rounides de trabalho para a discussio dos v5rios .projetos de 

pcsquisas,apromoc5o de cursos adaptados as exigencias da 5rea,o 

incentivo a participagao a cursos em outras disciplinas,oincen-

tivo a participa45o a pesquisas em diferentes disciplinas ( pa 

ra os que estao se formando na area). 

b) Abertura de um doutorado na area. 
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Consideramos imprescindivel para que as perspectivas 

de desenvolvimento da area se tornem concretes, a abertura 'de 

um doutoramento aqui no Brasil, que permita a continuac5o dos 

vgrios trabalhos de mestrado e o seu aprofundamento,que certa-

mente elevarg o nivel das pesquisas realizadas. A qualidadc 

dos trabalhos 'de doutoramgnto poderia ser garantida atribuindo 

o papel da orientac5o.a uma comiss5o interdisciplinar e exigin 

do dos formandos uma experiencia de pesquisa interdisciplinar. 

c) Incentivo as pesquisas isoladas'. 

Certamente a realizacdo do item b) garantiria de 

fato, a menos de um boicote dos Institutos, de Fisica de origem, 

a forma45o de pequenos grupos de pesquisa.que seriam espalhados 

polo pais inteiro,mas: Ugados com o Centro de forma45o e com 

muitas possibilidades de intercambio. 

Atualmente a possibilidade de apoio aos grupos iso 

lados 6 minima, mas poderia ser estimulada mediante a colabora- 

. c5o de pesquisadores com uma certa experiencia na grea,atraves 

de um estggio nos lugares da realizacdo das pesquisas. 

. 	Deveriam tambem ser organizados,nos atuais centros 

de pesquisa,encontros de discussgo e an5lise de trabalhos 	de 

senvolvidos por grupos isolados com a finalidade de oferecer 

sugestees e aprimoramentos a estas pesquisas. 

d) Retomada de projetos de amplo respiro na produ-

45o de material e na prestacgo de servicos. 

Consideramos que a paTticipacgo num ample projeto . 

 de produc5o de material ou de presta5do de servico constitua 

um incentivo muito importante para a grea,na medida que ela se 

torna mais conhecida externamente pelos produtos elaborados e 

proporciona ums formag5o adequada aos futures pesquisadores. A 

creditamos que estes projetosdeveriam ter o cuidado de manter 

alguma forma de pesquisa paralela capa'z de fazer coin que os 

trabalhos realizados possam facilmente,toinar-se trabalhos aca 

demicos. Neste sentido, e para garantir a qualidade do traha 

realizado,seria oportuno o envolvimento nos projetos de es 

pecialistas de outras areas, come de fato tem acontecido em v5 

rios projetos do passado. 

Alem da producao de material didgtico, teOrico e 

experimental, poderia ser •ncentivada a estruturacilo de cursos 

de extensio . e a formacio de grupos de professores de 1 9  e 2 9 

 grau pars a.discuss5o e a an5lise das experiencias didg•ticas 

e dos problemas relativos, contando com a assessoria dos 
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pesquisadores da area. 

e) Pressao nas agencias financiadoras para que se 

jam revistos os criterios de distribuicao de subsidio a area, 

seja elc em forma' de bolsa de pes-graduacao, seja em forma 

de financiamento do intercambio interno e com o exterior, se 

ja ele em forma de audio a pesquisa ou a publicacao 'de u 

ma reVista da area. 

Sem uma politica adequada neste sentidb, que per-

mita a realizacao daquilo que foi sugerido nos Itens anterio-

res, dificilmente havers expansao e aprofundamento da area. U 

ma pressao analoga deve ser feita aos varios Institutos de 

Fisica; para que nao dificultem a realizacao de pequisas em En 

sino de Fisica no seu ambito, e as considerem na mesma maneira 

que as outras pesquisas. Neste sentido provavelmente um douto 

ramento na area ajudaria A elevar o nivel de confianca nas pes 

quisas da area. 

11.3.2 - Institucionalizacao do Ensino de Ciencia e CriacHo de  

um Centro. 

Evidentemente n5o tem nenhuma razao a priori para 

que a pequisa em Ensino de Fisica se desenvolva e se estruture 

de forma estavel, e no Ensino das outras Ciencias Exatas fique 

no nivel de trabalhos individuais e aleaterios. Uma mudanca ra 

dical desta situagao poderia talvez ser obtida rethmando 

contato e reunindo as pessoas interessadas na criacao de uma 

P6s-Graduacao em Ensino de Ciencia 	que se estenda 	tam 

bem as outras ciencias,e mais aindarm criacacr de um centro In 

tcrdisciplinar de Educagao Cientifica. 

Assim,como nosovislumbramos,este Centro 	teria 

tres funcoes, bastante interdependentes. 

De um lado ele deveria ser um Centro de formag50, 

com uma pes-graduacao . completa realizada coin a colaboracao 

das varios Instituicoes de Ciencias Humanas e Exatas,.mediante 

convenios aproprndos, Promovendo cursos especiais e convidan- 

do sistematicamente pesquisadores com experiencia no campo 	, 

seria 	garantida a abertura da formac5o dos futurospes 

quisadOres, assim como o seu contato com pesquisas validas. 

De outro lado o Centro deveria ser um coordenador 

de pesquisas: dele deveria sair uma politica de intercambio e 

de apoio aos varios grupos espalhados nos varios departamentos 
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de Ciencias Exatas do pais. Nesse sentido cle seria tambem um 

Centro de reciclagem e de estngios avancados, no cival a prin-

cipal tarefa seria'a analise e a discuss -do dos trabaihos. 

Finalmente uma terceira funcEo seria a coordenacio 

das prestacaes de servico: dessa forma lino seriam somente e 

principalmente assessorips isoladas, mas poderia haver o asses 

soramento de inteiras InstituicOes de ensino de 2 9  e 3 9  grau 

ou a annlise e a elaboragdo do inteiro curriculum de Ciencia do 

1 9  e 2 9  grau. Seria sua tarefa tamb6m promover encontros de 

professores de ciencia para a apresentacao de inovacoes,apri 

moramento no contend° do ciencia, particiyacno cm cursos de ex 

tensao e discussao de problemas educacionais comuns; um envoi-

vimento maior poderia levar a elaboracao de projetos de pesqui 

sa ou experimentos.com  a colaboracdo do pessoal do Centro. 

Talvez essa perspectiva possa parecer utOpica, tal 

vez seja mesmo utOpica: no entanto a utopia tem o poder de pu 

xar para a frente a realidade e tornn-la de fato melhorzivel. 

Por enquanto estas idnias estao somente no papcl : 

na medida em que elas sejam discutidas, criticadas.melhoradas 

e modificadas, tern sido dado o primeiro passo para p6-las em 

prgtica. 
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Refcrencias e Notas. 

1) Frizainos o termo "limitar", pois na nossa opinigo a limita 

45o significa um apoio moderadc a uma determinada area e 

ngo a sua extincdo. De fato a extincdo externa de uma pes 

quisa por falta de apoio institucional, a longo prazo tem 

efeitos obscurantistas em relaggo a cultura do pais no quad 

a pesquisa se desenvolve. A existencia de pesquisadores que 

se dedicam a um determinado tipo de pesquisa corn esforco e 

perseverancia e a existencia de aprendizes que querem 	se 

dedicar a esta pesquisa dando continuidade a ela, em geral 

g um sinal nao desprezivel da existencia de ligacOes 	pro 

fundas entre o objeto pesquisado e a cultura dos pesquisa-

dores c do scu pais de origcm. 

2) Estas citacOes sac) tiradas de comentgrios escritos do prof. 

H.Fleming do IFUSP a uma vers5o preliminar destc trabalho, 

3) Um exemplo brasileiro recente e hem conhecido g o do progra 

ma Nuclear Brasileiro corn o acordo Brasil7Alemanha. Toda a 

Comunidade Cientifica ngo direlamente envolvida nele, 	tem 

reje•tado sistematicamente este programa, por conhecer 	as 

possibilidades e os limites do domindo humane sobre a Encr-

goa Nuclear e as clondicees de contorno economical e energg-

ticas do Brasil. No entanto, para a maioria da populac5o,es 

to disputa tem tido um car5ter distante pela pouca familia-

ridade com o problema e pela pouca inteligibilidade dos va 

rios pontos debatidos, apesar do esforco feito por varies 

cientistas e pclos meios de comundcac5o na sua divulgacgo - e 

apesar do problcma atingir diretamcnte toda a populac5o. 

4) Estas idgias s5o semelhantes as apresentadas por O.G. Velho 

na Mesa Redonda : "A quern cabe a responsabilidade da orien-

tag5o das pesquisas cicntificas?" na XXXI Reuni5o Anual da 

55PC - (Fortaleza-1979). 

5) Com isso queremos questionar a utilidadc de prograrnas 	de 

pesquisassofisticadas e corn condicoes de contorno n5o realis 

tas, se clas s5o desenvolvidas desligadas de um programa 

mais amplo e mais realista. Em pouco tempo este tipo de pcs 

quisa torna-se um "qucbra-cabeca" autonomo e com finalidades 

em si mesmo, a nosso aviso pouco salutar para o desenvolvi 

mento da Ciencia. 
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6) For exemplo os trabalhos fencmenologicos ligados a Rcgra do 

Soma, polos de Regge, modelos empiricos a v5rios parametros, 

e afins, deixam a impressHo global de. terem funcionado mais 

como suporte de carreiras academicas do que real aprofunda-

mento do entendimento da Natureza. (M.Cini - comunicacao par 

ticular). 

7) Nos E.U.A.,especialmente, foi muito grande o n5mcro•de pcs 

quisadores que, completado o trabalho de doutoramento, nun 

ca aais publicaram resultados de pesquisa. 

	

S) Existem v5rios exemplos no Brasil e fora, da passagem 	de 

	

cientistas para a Bio-fisica, Fisica-Medica, Historia 	da 

	

Ciencia, Ensino de Ciencia, alem daqueles que passaram 	a 

trabalhar diretamente para a indiistria. 

9) A. Villani: "Algumas consideracoes sobre a Pesquisa em 	En 

sino de Ciencia.-I.A. interdisciplinaridade" (Preprint'IRJEW 

P.305 - (1981). 

10) Nao e nossa pretensdo discutir aqui o significado de um tal 

"mapeamento" e sua real adequacio a natureza do pensartento 

dos alunos: mesmo supor.do-o um instrumento adequado, as con 

sideracoes feitas abaixo sio v51idas. 

11) For exemplo uma dissertacHo de mestrado recentemente defen-

dida no IFUSP-FEUSP - M.M.C.A.Pernambuco: "Ensino de Ciencias 

a partir dos problemas da Comunidade" - enfrenta um tema que 

apresenta a duplice dificuldade da analise e do tratamento 

dos problemas da Comunidade c da nova sfntese do contefido 

cientifico, adequada a cultura da Comunidade. Este segundo.e 

	

feito nem chega a ser enfrentado, no entanto a an5lise 	do 

primeiro aspecto j5 fornece pistas interessantes para um de 

senvolvimento global do trabalho, que evidentemente supoe u 

ma pesquisa de largo respiro. 

12) Sao estamos analizando aqui se os efeitos sociais desse 	in 

rercambio sHo significamente positivos ou se muito mais ade 

quada seria uma politica de intercambio mai*s prUdente: esta 

mos somente analisando o problema do ponto de vista interno 

da pesquisa cientffica. 

15) Tipico neste caso e o tratamento dos novos pesquisadores da 

area de Ensino de Ciencia, aos quais a atribuido o encargo 

de cuidar da burocracia do ensino, e da solugHo de todos os 
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problcmas ligados a cia: ao contrario a cstrutura do cnsino 

6 considerada da altura dc quern Lein experiencia de pesquisa 

em CiEncia e "conhece" os "verdadciros" problemas de ensino. 

0 efeito disso 6 quo facilmente os novos pcsquisadores da 

nova area v5o continuar a sua carreira numa area mais tradi 

cional. 

14) Na rcalidadd as pesquisas realizadas corn estas metodologias 

chegam a resultados as vezes conflitantes sobre as suas 	e 

ficancias, mas, pela experiEncia pessoal que temos do 	as 

sunto, nos parece que uma interpretaggo deste tipo seja coe 

rente corn os varios experimentos realizados. 
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2. "DEBATES"  

2.1 - "FINANCIAMENTO DO ENSINO DE CIENCIAS" 

Coordenador: Mgrcio Quintao Moreno - UFMG 

Secretgrio: Ronaldo Alipio Mansur - UFMG 

- Trabaihos apresentados pelos participantes: 

2.1.1 - "A crise econOmica e seus reflexos sobre os professores" 

Joao Antonio Filocre Saraiva - UFMG 

A CRISE ECONOMICA E SEUS REFLEXOS SOBRE OS PROFESSORES 

1.1 - Atingindo a todos, a crise econemica atinge, contudo, 
muito mais duramente a classe trabalhadora, extremamente sacrificada 
pelos efeitos da atual politica economica. Como resultado direto, os 
trabalhadores, entre eles os professores, se veem assediados por 
crescentes indices de desemprego, com elevaggo anormal dos custos de 
alimentaggo, habitagio, transporte, assistencia medica e educaggo , 
tudo isso resultando em alarmante queda da qualidade de vida. 

1.2 - Sio, por outro lado, os professores vitimas da politi 
ca salarial vigente. Sob o pretexto de promover uma justa distribuT 
geo de renda, ela nio vai alem do remanejamento da massa salarial — 
numa autentica "redistribuigio de pobreza". Neo foi ao cerne do pro 
blema que 0, no momento, de dividir os lucros, neles dando particip5-  
gao decente ao trabalho, ao inves de destine-los, na quase totalidi 
de, e premiar o capital. 

E verdade que a atual politica salarial provocou queda real dos 
salerios mais altos, mas neo houve a contrapartida de elevageo real 
dos saldrios mais baixos, porque intensificou-se a rotatividade 	da 
mio de obra. Por outro lado, fazendo-se a corregdo salarial por 	um 
indice medio nacional do custo de vida, o INPC, houve a senalizagio 
adicional dos trabalhadores que vivem em regibes onde a elevagio do 
custo de vida se coloca acima da variagio do INPC — como e o caso 
de Belo Horizonte, campei nacional da carestia. 

1.3 - A iniquidade da politica salarial juntam-se as restri 
gees impostas a atividade sindical, das quais a mais seria i a reve -
gage°, na pretica, do direito constitucional da greve, Unica arm -5-  
realmente eficaz para a defesa dos direitos 	dos 	trabalhadores 
e tuna 	CLT divorciada dos interesses dos trabalhadores que, 	alei5 
de consagrar restrigees absurdas a organizageo e atividades sindi 
cais, derrubou o instituto da estabilidade, colocando o empregado de 
pes e meos amarrados diante do empregador, a que assiste o arbTtrio 
de dispense-10 sem justa causa quando o desejar. Juntam-se a tudo is 
so, a insuficiencia e ineficiencia dos orgeos administrativos 	incum 
bidos da fiscalizagio da legislagio trabalhista e a morosidade 	da 
Justiga do Trabalho. 

Esse quadro de opressees e restrigoes se poderia resultar, como 
resultou, num clima de insatisfagio, intranquilidade e inseguranga, 
com agravamento das tensoes sociais. 

	

1.4 - Os professores da Rede Particular de Ensino de 	Minas 
Gerais, hoje em niimero superior a 30.000, e com a 	responsabilidade 
da formagao moral e intelectual de mais de 500.000 jovens, nio 	tem 
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situagio mais privilegiada que os demais trabalhadores neste con 
texto melanc6lico da nossa realidade social. 

Pelo contrario, como o governo nio d5 qualquer priorida 
de a educag5o, negando-lhe a atencio e recursos necess5rios pari 
sua efetivag5o enquanto instrumento de construgio social e promo 
g5o do homem, agrava os problemas dos professores tornando 	som 
brias as perspectives para os que se dedicam a profiss5o em 	MT 
nas. 

Esse quadro prec5rio dentro do qual trabalha o 	profes 
sor da rede particular acaba por atingir a toda a sociedade. 

1.5 - E utOpico pensar em resolver os gravissimos pro 
blemas de nosso sistema educacional sem resolver os problemas per 
tinentes a formag5o dos professores e as condic6es do exercici6- 

 profissional. 
A dignidade do exercicio profissional envolve e 	sup6e 

a dignificag5o salarial, a elevag5o social e a oferta de 	melho 
res condig6es de trabalho. 

2 - Evas5o de Alunos das Escolas Particulares  

2.1 - A evasdo de alunos, problema com que os 	professo 
res da .Rede Particular de Ensino passaram a conviver mais sensi 
velmente a partir de 1981, tem atras de si varias causas: 

2.1.1 - A atual conjuntura economica, em que se 
penalizam com maior rigor os segmentos da 
sociedade que dependem exclusivamente dos 
sal5rios e nano tem instrumentos para a de 
fesa do seu poder aquisitivo, devorados pi 
la inflagio, que funciona como mecanismo de 
confisco, transferindo a renda dos assala 
riados para os detentores do capital, nuri 
processo contante de empobrecimento 	dos 
mais pobres e enriquecimento dos mais 	ri 
cos. 

2.1.2 - Uma politica econOmica privilegiadora 	do 
capital, sendo meta priorit5ria a proteg5o 
de seus rendimentos, em nenhum momento sen 
do considerada a meta social da melhori 
das condig6es de vide da populag5o. 

2.1.3 - A criminosa demissio do governo das respon 
sabilidades que the cabem com relag5o 
educag5o, que se traduz por atitudes obje 
ti vas: 
- cessao de espago para a Rede Particular 

de Ensino, que deixou de exercer um 	pa 
pel supletivo, hipertrofiando sua 	atua 
gio no sistema; 

- destinagio de recursos orgament5rios ca 
da vez mais minguados para a educag5o , 
sempre aqu6m das necessidades minimas; 

- utilizag5o indevida de fontes de 	recur 
sos extra-orgamentarios, como e o 	caso 
do salario-educag5o, para manutengio 	e 
ampliagio de sua rede escolar e pagamen 
to das chamadas "complementagoes sala 
riais", ao invis de aplic5-los integral 
mente na distribuigio de bolsas de estt, 
do. 

155 



2.1.4 - A politica de reajuste de anuidades que permite 
as escolas particulares elevagao_das mesmas em 
indices superiores aos da corregao salarial. 

2.2 - Num quadro como esse, nenhuma surpresa pode causar o 
fato de que o efetivo matriculado na rede particular de 1981 te 
nha sido inferior ao de 1980. 

Em numeros redondos, houve uma queda de 22.000 alunos de 79 
para 81. Uma evasao, em termos percentuais, de 4,0%. E nao ha 
drivida de que as escolas que, nos anos favoraveis, sempre evita 
ram permitir que seus professores participassem dos lucros aufe 
ridos, nao deixarao de encontrar mecanismos para, nesses momen 
tos de dificuldades, repassar os prejuizos. 

2.3 - Para 1982, pode-se esperar um agravamento da crise se 
torial da rede particular, pois, cada vez menos, a populagao te 
ra condigoes de frequentar as escolas particulares, pagando pe 
la segunda vez sua propria educagao — pois toda a sociedade ar 
ca, atraves dos impostos, com um primeiro pagamento, para cus 
teio da educagao — sendo improprio, portanto, falar em ensino 
gratuito. 0 que se teria de fazer, portanto, era a ampliagao da 
rede publica — ou entao institucionalizar outros mecanismos que 
assegurassem a todos o acesso a educagao, sem esse segundo pa 
gamento. 

A educagao a dever do Estado e direito de todo cidadao. 

3 - As Escolas Particulares e a Crise Econ6mica  

Analise meticulosa feita pelo SINPRO-MG, com dados obtidos, 
junto a Comissao de Encargos Educacionais do CEE, para verificar 
o desempenho das escolas particulares nessa conjuntura de crise 
economica evidenciou que, para enfrentar a evasao de alunos em 
1981, as escolas podem acionar — e os tern acionado — mecanis 
mos de defesa que lhes permitem transferir, pelo menos em parte, 
os onus da crise. 

3.1 - Comportamento da despesa 
Na composigao da despesa de um estabelecimento de ensi 

no, a parcela preponderante e a despesa com o corpo docente.Num 
sistema de ensino onde, comprovadamente, nenhum investimento se 
faz para capacitagao do corpo docente, inexistem atividades ex 
tra-curriculares e nao se faz pesquisa, nao causa surpresa ver 
que a despesa com pessoal docente atinja a 53% da despesa total. 

Assim, a contengao de gastos, na rede particular e, sem 
pre, contengao nas despesas de pagamento a professores. 

Raciocinando a partir de tres fatores bisicos: numero 
de turmas, nijmero de aulas por semana e salario-aula-base pago 
ao professor, verificamos que a despesa com o corpo docente em 
1981 foi 2,14 vezes a despesa de 1980, ou seja,   

D
81 = 114% 080 

Ora, o reajustamento dos salarios de 1980 para 	1981 
(considerando o salario-aula-base midio) foi de 116,7%-- o que 
significa que esse reajustamento foi absorvido, em parte, na 
despesa total,_mediante a redugao de 0,3% no numero de turmas— 
e de 1,2% no numero de aulas de semanas. 
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3.2 - Comportamento da Receita 
Na arrecadageo total do estabelecimento, a receita decorrente 

da cobranga de anuidades a indiscutivelmente sua principal compo 
nente. 

Considerando-se que os indices de reajustamento de anuidades, 
fixados pelo governo, foram, respectivamente,de 39,4% e 50,1% pa 
ra o primeiro e o segundo semestre, o indice de reajuste das anuT 
dades, em 1981, nao poderia exceder a 109,24%. 

Tendo em vista a queda no efetivo matriculado, o indice 	de 
crescimento da receita deveria ser abaixo do indice de 	reajusta 
mento das anuidades. 

Entretanto, o que se verifica a um surpreendente crescimento 
da receita em 117,4%, que torna a escola apta a, neo somente, ab 
sorver a quebra do efetivo, como, alEm disso, ficar 8.16% acima 
do indice de aumento fixado pelo governo, acima da inflagio, (pre 
vista para o periodo em 110%), e acima do reajustamento dos sari 
rios, que atingiu 116,7%. 

Isso se deve, fundamentalmente, ao recurso a chamada 	"corre 
gio por defasagem" da anuidade, que a escola pode pleitear a 	Co 
misseo de Encargos Educacionais, e que normalmente e deferida.Gri 
gas a ela, e definida para a escola uma corregio em indices supe 
riores aos fixados pelo governo. Com  o freqiiente apelo a esse re 
curso, evidencia-se uma contradigio entre o discurso e a pratici 
do empreserio de ensino: quando alardeia neo ser possTvel cobrar 
dos estudantes sequer os reajustes fixados pelo governo, nao hesi 
to em solicitar autorizagio para indices superiores e que, em 817 
atingiran 120,9%. 

3.3 - Desempenho Financeiro 
Avalia-se o desempenho financeiro de uma instituigio pelo per 

centual obtido na divisio entre despesa e receita. 

Em 1980,D 	- 0,54 ; Em 1981, 	  D
/R 

- 0,53 
/R 

Assim, se em 1980 as escolas gastavam 54% da sua receita 	.de 
anuidades em despesas com compo docente, em 1981 passaram a gastar 
apenas 53%. Uma queda, portanto, de 1,9%. 

3.4 - Consideraiiies Finais 
Os dados disponiveis e as conclusaes a que eles levam nio con 

figuram, globalmente, um quadro de crise para a.escola particulai". 
No entanto, nao podemos esquecer-nos de que o trabalho aqui reali 
zado foi feito com valores midios relativos ao conjunto das esco 
las particulares em Minas Gerais. r possTvel que essas males nao 
correspondam e medida exata da situageo vivida por uma ou outra 
escola, particularmente considerada; a igualmente possTvel que es 
ses indicadores nao espelhem adequadamente dificuldades setoriai s 
de uma escola de pequeno porte, ou destinada a uma faixa de clien 
tele de menor poder aquisitivo. 

Mas estamos certos de que boa parte das dificuldades que ine 
gavelmente sec) vividas por algumas escolas particulares 	decorri 
nao da atual conjuntura econiimica, mas sobretudo do 	amadorismo 
com que muitos empresirios as dirigem. 

E certo tambem que, se os mecanismos utilizados pelas escolas 
permitem, a curto prazo, absorver os efeitos da crise econamica, 
a midio prazo nao conseguirao impedir o fechamento de um elevado 
namero delas. As que permanecerem ocuparao os espagos livres. Ao 
final teremos um mercado repartido entre poucos grupos poderosos. 

157 



4 - As Condig6es de Vida e Trabalho do Professor  
A evasao de alunos ocorrida em 1981 acarretou uma redugio, 

nas escolas particulares de Minas Gerais, de 16.100 aulas por sema 
na, 680 turmas e a demiss5o de, aproximadamente, 800 professores. 

Estes n6meros, no entantO, nio refletem a real situagio da ca 
tegoria, uma vez que a redug5o do numero semanal de aulas por tuF 
ma, 1,2%, a contratagEo de um numero crescente de pessoas nio hi 
bilitadas para o exercTcio do magist5rio e o aumento do numero me 
dio de alunos por sala, (que se obtim colocando dual ou mais tuF 
mas para assistirem as aulas de uma disciplina, numa mesma sala di 
aula), sio atitudes que foram adotadas por muitas escolas, em 1981, 
e que tiveram o efeito de ampliar a crise existente no mercado de 
trabalho. Nas escolas em que houve crescimento de numero de turmas, 
optou-se pelo aumento da carga didatica dos seus pr6prios professo 
res, restringindo, mais ainda, as'oportunidades de trabalho pari 
os professores desempregados e os recim-formados. 

Mas, os efeitos sobre a categoria nio se restringiram apenas a 
isto. Com  a alegagio de que estio em crise, a incontavel o numero 
de escolas que, passando por cima da legislagio trabalhista, se 
aproeriam de parte do sal5rio dos professores, pagando-lhes abaixo 
do minimo fixado na conveng5o coletiva, reduzindo a carga horiria 
semanal, recusando-se a pagar o adicional por aluno ou por 	tempo 
de servico e o repouso semanal remunerado. Nio se pode dizer 	que 
estas e outras irregularidades sejam praticadas por desconhecimen 
to da legislag5o vigente. A Comissio de Encargos Educacionais di 
C.E.E., a quern as escolas estio obrigadas a fornecer, semestralmen 
te, dados relativos aos sal5rios pagos, toma-se o cuidado de decli 
rar os valores corretos, previstos na legislacio, e nio os efetivi 
mente pagos. 

escola nio tem conhecimento da obrigatoriedade do dep6sito 
do FGTS? Quantas o depositam? 

Para se ter uma ideia da gravidade da situag5o, 	apresentamos 
os seguintes dados: 

a) Em 1980, o Sindicato dos Professores encaminhou a D.R.T. 
deniincia contra 600 escolas em que foram constatadas irregularida 
des; 

b) Em apenas quatro instituic6es — Universidade Santos Dumont 
(Governador Valadares), Universidade Federal de Vigosa, Universida 
de Federal de Ouro Preto, e Universidade Federal de Uberlindia -- 
o dibito para corn os professores a da ordem de Cr$450.000.000,00 , 
acumulados de Fev/80 a Ago/81. 

Todas estas irregularidades elevam a dTvida para corn os profes 
sores a um nivel tat que os colocam na posigio de um dos 	maiores 
credores da Rede Particular de Ensino, numa completa inversio 	de 
responsabilidades. 

Se tantas escolas estio em crise, por que apenas 17 se dispuse 
ram a comprovar a sua real situagio de dificuldades, solicitand6 
acordo especial? Em nenhuma escola os professores se negam ao di5 
logo; em nenhum momento o Sindicato dos Professores foge ao enten 
dimento. 

Como resposta, viem os professores reproduzirem-se nas, escolas, 
os desvalores e injusticas na nossa realidade social, sobretudo nos 
seus aspectos de sociedade excludente, ppressiva, autocratica e au 
toritaria. 
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Aspectos que se manifestam atraves da exclusSo dos professo 
res do professo de decisio e de discuss5o mais profunda da politi 
ca educacional das escolas; do desrespeito 5 liberdade de c5tedri 
e a posigio ideolOgica dos professores; da demissio de professores 
que participam ativamente das atividades sindicais e das campanhas 
salariais; da demiss5o de professores gestantes, numa discriminecCo 
inaceit5vel da mulher; da adoc5o de curriculo desligados da cultu-
ra e tradicSo nacionais. 

NSo 5 esta a escola que queremos; nio a esta a escola 	de 

que precisamos. 
Queremos uma escola em que o exercicio de poder n5o seja ex 

cludente, dominador, mas que, descentralizando-se, permita uma par 
ticipagio de todos nas decisiies que lhes interessam. 

	

Precisamos de uma escola em que a educagio seja aberta 	ao 
criadora, voltada para a formagio de pessoas socialmente 

responsaveis pelas suas decisaes. 
Precisamos de escolas que possam oferecer contribuiciies im 

portantes na construg5o de uma sociedade justa. 

I CONGRESS° 
DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PAINEL: A CRISE ECONOMICA E SEUS REFLEXOS NA CATEGORIA 

I - APRESENTA00  

0 pnesente ttabatho, teatizado peto SETOR DE INFORMAOES E 

ESTAT7STICAS do SINPRO-MG, visa 6oltnece4 aos pno liessoLes pan 

ticipantes do I CONSINPRO-MG atgunz dados essenciais pata uma 

comp4eensao da teat situagao que hole vive a categotia a como 

vem send° a6etada pact cAise econamica. 

A anatise aqui apnesentada 	teatizada a paAtio de dados 

extkaZdos de pkocessos existentes na Comizzao de Encatgos Edu 

cacionais do CEE-MG. De um totat de 1.382 wtocessos 6otam esco 

thidos, ateatotiamente, 674 pata compen a nossa amostka.04 da 

dos cotetados, itetativos a 1979, 1980 a 1981 keivtiam-se a cin 

co vaniatjeis: 

. Ng totat de atunos mathicutados 

. NQ de tutmas 

. Ng semanat de at/tots pan tunma 

. Sa1akio-auta-ba4e 

. Anuidade autotizada 

ps &ides tetativos ao ensino supeniot, constantes 	deste 

ttabatho 6otam extitaidos da obta 0 ENS1810 SUPERIOR EM MINAS GE 

RAIS - CADASTRO E ESTATTSTICAS - 1980 do MEC a os hetativos ao 

pti-vestibutat, suptetivo e CUA.404 tivA.e.s 6ot.am extkaZdoA da 

obna A EVOLUQA0 DA REDE PARTICULAR DE ENSINO - 74 A 79, do ex-

-p/Lesidente da ComissZio de Encatgos Educacionais A lionso Gime°. 
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II - COMPOSICAO DA REDE PARTICULAR DE MINAS GERAIS 

1 - Diathibuicao Gehat do Atunado poh NZvet de Enzino 

ANO 

NIVEL DE 
ENSINO  1979 % 1980 % 1981 % 

PRE-ESCOLAR 31.696 5,7 33.091 6,1 36.334 6,9 

1.a 5 4.a s 26.958 4,9 28.279 5,3 31.588 6,0 

5.a i 8.a S 202.003 36,6 179.581 33,4 156.595 29,5 

SEGUNDO GRAU 174.134 31,5 183.189 34,0 192.898 36,4 

CURSO SUPERIOR 84.306 15,3 82.282 15,3 80.965 15,3 

OUTROS  33.017 6,0 32.010 5,9 31.650 5,9 

TOTAL 552.114 100 538.648 100 530.030 100 

* Projeg5es 

2 - Dist&ibuicao do Atunado, do Phi-Esco&LA ao 29 Gitact, 
na Capital e Inteiciok. 

1 	9 7 9 -1 9 B 0 1 	9 8 1 

N9 ALUNOS 
MATRICULA 
DOS 

CAPI 
TAL 
(%) 

INTE 
RIOR 
(%) 

N9 ALUNOS 
MATRICULA 
COS 

CAPI 
TAL 
(%) 

INTE 
RIO 
(%) 

N9 ALUNOS 
MATRICULA 
DOS 

CAPI 
TAC 
(%) 

INTE 
RIOR 
(%) 

PRE-ESC0LAR 31.696 54,7 45,3 33.091 52,4 47,6 36.334 55,9 44,1 I
9
 il  

1.a 5 4.a 
eseneR 

26..958 42,0 58,0 28.279 44,1 55,9 31.588 42,8 57,2 

tarfee• a  202. 003 27,2 72,8 179.581 29,0 71,0 156.595 29,1 70,9 

SEGUNDO GRAU 	  174.134 23,8 76,2 183.189 24,8 75,2 192. 898 23,9 76,1 

TOTAL 434.791 28,8 71,2 424.140 30,0 70,0 417. 415 25,6 74,4 

30,1 61,9 
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III-RELATORIOS 

RELATORIO DO PRE-ESCOLAR 

  

 

1979 
	

1980 	 1981 

N9 de escolas pesquisadas 158 159 157 

N9 de alunos matriculados 16.853 17.597 19.318 

Niimero de turmas 860 904 971 

Niimero de aulas semanais 18.129 18.946 20.401 

Despesa com corpo docente (Cr$) 57.291.778 130.789.384 317.104.406 

Receita de anuidade 	(Cr$) 133.726.000 290.624.500 692.616.300 

ANALISE COMPORTAMENTAL DO PRE-ESCOLAR 

1979/1980 	I 1980/1981 
	

1979/1981 	1 

Alunos matriculados 	(%) 4,4 9,8 14,6 

Wilmer° de turmas 	(%) 5,1 7,4 12,9 

NUmero de aulas semanais 	(%) 4,5 7,7 12,5 

Despesa com corpo docente 	(%) 128,3 142,5 453,5 

Receita de anuidade 	(%) 117,3 138,3 417,9 

III - 1.2 
	

VALORES MEDIOS DO PRE-ESCOLAR  

I 1979 	 1980 	 1981 

N9 midi° de alunos por escola 106,7 110,7 123,0 

N9 mail) de alunos por turma 19,6 19,5 19,9 

N9 midi° de aulas semanais por turma 21,1 21,0 21,0 

Anuidade Media 	 (Cr$) 7.934,85 16.5.15,57 35.853,42 

Desp.corpo doc./Receita anuidade 0,43 0,45 0,46 

S5lario - aula - base 	mai° 	(Cr$) 35,61 77,78 175,14 

SETOR DE INFORMAcOES E ESTATISTICA DO.SINPRO - MG 
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111-2 	 RELATORIO DO 19 GRAU - la. i 4a. SERIES 

1979 1980 	 1981 

N9 de escolas pesquisadas 98 97 98 

N9 de alunos matriculados 14.331 15.038 16.803 

Nikero de turmas 610 602 664 

Winer() de aulas semanais 13.327 13.234 14.357 

Despesa com corpo docente (Cr$) 41.307.629 91.650.604 222.430.353 

Receita de anuidade 	(Cr$) 92.075.400 187.830.200 457.452.400 

111-2,1 	 ANALISE COMPORTAMENTAL DO 19 GRAU-la. 5 4a. SERIES 

1979/1980 	1980/1981 	1 1979/1981 	I 
Alunos matriculados 	(%) 4.9 11,7 17,2 

gmero de turmas 	(%) - 	1,3 10,3 2,9 

NUmero de aulas semanais 	(%) - 0,7 8,5 7,7 

Despesa com corpo docente 	(%) 121,9 142,7 438,5 

Receita de anuidade 	(%) 104,0 143,5 396,8 

111-2.2 	 VALORES MEDIOS DO 19 GRAU - la. a 4a. SERIES 

1 	1979 	 1980 	I 	1981 

N9 Maio de alunos por escola 146,2 155,0 171,5 

N9 midi° de alunos por turma 23,5 25,0 25,3 

N9 midio de aulas semanais por turma 21,8 22,0  21,6 

Anuidade media 	 (Cr$) 6.424,91 12.490,37 27.224,45 

flsp.corpo doc./Receita anuidade 0,45 0,49 0,49 

Silario - aula - base 	miidio 34,92 78,03 174,57 

SETOR DE INFORMAOES E ESTATISTICA DO SINPRO - MG 
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111-3 	 RELATORIO DO 19 GRAU - 5a. i 8a. SERIES 

1979 	 1980 	 1981 

N9 de escolas pesquisadas 345 306 275 

N9 de alunos matriculados 107.363 95.508 83.346 

Kilmer() de turmas 2.872 2.662 2.317 

Niimero de aulas semanais 67.934 63.039 54.525 

Despesa com corpo docente (Cr$) 320.188.478 630.060.144 1.191.985.684 

Receita de anuidade 	(Cr$) 521.273.500 991.497.100 1.963.235.900 

111-3.1 	 ANALISE COMPORTAMENTAL DO 19 GRAU - 5a. i 8a. SERIES 

1979/1980 	1980/1981 	1979/1981 

Alunos matriculados 	(%) - 	11,0 - 12,8 - 22,5 

Ntimero de turmas 	(%) - 	7.3 - 13,0 - 	19,3 

Niimero de aulas semanais 	(%) - 	7.2 - 13,5 - 	19,7 

Despesa com corpo docente 	(%) 96,8 89,2 272,3 

Receita de anuidade 	(%) 90,2 98,0 276,6 

111-3.2 	 VALORES MEDIDS DO 19 GRAU - 5a. i 8a. SERIES 

1979 	 1980 	I 	1981 

N9 midi° de alunos por escola 311,2 312,1 302,7 

N9 math de alunos por turma 37,4 35,9 35,9 

N9 midi° de aulas semanais por turma 23,7 23,7 23,5 

Anuidade media 	( Cr$ ) 4.855,24 10.381,30 23.583,55 

Desp corpo doc./Receita anuidade 0,61 0,64 0,61 

Silario - aula - base 	midio 	(Cr$) 53,11 1/2,62 246,32 

SETOR DE INFORMAWS E ESTATISTICA DO.SINPRO - MG 
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RELATORIO DO 29 GRAU 

1979 1980 1981 

N9 de escolas pesquisadas 375 373 379 

N9 de alunos matriculados 92.553 97.322 102.527 

Nemero de turmas 2.643 2.707 2.901 

Nemero de aulas semanais 67.325 69.170 73.062 

Despesa com corpo docente (Cr$) 370.283.354 784.929.606 1.772.741.562 

Receita de anuidade 	(Cr$) 716.283.300 1.576.029.500 3.509.261.600 

111-4.1 	 ANALISE COMPORTAMENTAL DO 29 GRAU 

1979/1980 	1980/1981 	1 1979/1981  

Alunos matriculados 	(%) 5,2 5,3 10,8 

Nemero de turmas 	(%) 2,4 7,2 9,8 

Nemero de aulas semanais 	(%) 2,7 5,6 8 , 5  

Despesa com corpo docente 	(%) 112,0 125,8 378,8 

Receita de anuidade 	(%) 120,0 122,7 389,9 

111-4.2 
	 VALORES MEDIOS DO 29 GRAU 

  

 

1979 
	

1980 	1981 

N9 midio de alunos por escola 246,8 260,9 , 270;5 

N9 medio de alunos por turma 35,0 36,0 35,3 

N9 medio de aulas semanais por turma 25,5 25,6 25,2 

Anuidade media 	( Cr$ ) 7.739,17 16.193,97 34.227,68 

Desp.corpo doc./Receita anuidade 0,52 0,50 0,51 

Si1ario - aula - base 	media (Cr$) 61,97 127,86 273,39 

164 



RELATORIO DO PRE-ESCOLAR AO 29 GRAU 

1979 1980 1981 

N9 de escolas pesquisadas 593 557 544 

N9 de alunos matriculados 231.100 225.465 221.894 

Niimero de turmas 6.985 6.875 6.853 

Nikero de aulas semanais 166.715 164.389 162.345 

Despesa com corpo docente (Cr$) 789.072.635 1.637.431.031 3.504.263.272 

Receita de anuidade 	(Cr$) 1.463.497.800 3.046.110.600 6.622.692.900 

ANALISE COMPORTAMENTAL DO PRE-ESCOLAR AO 29 GRAU 111-5.1  

1979/1980 	I 1980/1981 	1979/1981 

Alunos matriculados 	(%) - 2,4 - 	1,6 - 4,0 

NUmero de turmas 	(%) - 	1,6 - 0,3 - 	1,9 

NUmero de aulas semanais 	(%) - 	1,4 - 	1,2 - 2,6 

Despesa com corpo docente 	(%) 107,5 114,0 344,1 

Receita de anuidade 	(%) 108,1 117,4 352,5 

111-5.2 	 VALORES MEDIOS DO PRE-ESCOLAR AO 29 GRAU 

1979 	 1980 	I 	1981 

N9 Medio de alunos por escola 389,7  404,8 407 # 9 

N9 midio de alunos por turma 33,1 32,8 32,4 

N9 midi° de aulas semanais por turma 23,9 23,9 23,7 

Anuidade media 6.332,75 13.510,35 29.846,20 

Desp.corpo doc./Receita anuidade 0,54 0,54 0,53 

Silario - aula - base 	mai° 53,33 112,23 243,21 
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ANALISE COMPORTAMENTAL DA MATRICULA 

DJSTRIBUIp0 
DAS 

ESCOLAS 

DE 1979 PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 DE 1979 PARA 1981 
CAP 

(%) 

INT 

(%) 

TOTAL 

(%) 

CAP 

(%) 

INT 

(%) 

TOTAL 

(%) 

CAP 

(%) 

INT 	TOTAI 
(%) 	(%) 

Ei TOTAL !DADE DAS ESCOLAS 

 

- 1,4 - 1,7 - 1,6 1 + 0,5 -  5,8 - 4,01 

 

 

   

IA  ESCOLAR 0 + 9,8 + 4,4 +17,1 + 1,8 + 9,8 +17,0  
+19,7 

--+11,7 
+15,4 

-+14,6 
+17,2 2G-12 it. 42 S + 10,4 + 1,0 + 4,9 + 8,5 +14,3 +11,r 2G-5 2 

a
 

8B S 
[
2
 

.03 

ad  
tx■ i C7 01 
1°D.11  1 0  
)d 
.-=

 - 	 5,0 -13,3 -11,1 -12,4 -13,0 -12,8 -16,8 -24,6 -22,5 
2 	GRAU 9,3 + 3,8 + 5,2 + 1,6 + 6,6 + 5,3 , 	+11,1 +10,7 +10,8 

ANALISE COMPORTAMENTAL DO SALARIO-AULA-BASE MEDIO 

DISTRIBUIcAO 
DAS 

ESCOLAS 

DE 1979 PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 DE 1979 
CAP 	I 

(%) 	1 

PARA 
INT 

(%) 

1981 
TOTAL 

(1) 
CAP 

(%) 

INT 
(1) 

TOTAL 
(1) 

CAP 

(%) 

INT 

(%) 

TOTAL 

(%) 

TOTALIDADE DAS ESCOLAS 1117,1 1 106,8 1 110,4 1 1104,8 1123,0 1 116,7 1 344,6 1361.2 1356.0  

   

n
y
 9

 
8

0
d

  

RA ESCOLAR 129,2 104,7 118,4 123,0 127,5 125,2 411,2 365,5 391,8 
2G-12 a 4§ S 115,2 131,8 123,4 116,9 132,3 123,7 367.0 438,4 399,9 

FIG-51 a 88 S 122,5 106,6 112,1 93,0 131,1 118,7 329,4 377,7 363,8 
2 2  GRAD 104,4 106,0 106,3 110,6 116,1 113,8 330,6 345,2 341,2 

ANALISE COMPORTAMENTAL DA ANUIDADE MEDIA 

DISTRIBUIp0 
DAS - 

ESCOLAS 

DE 1979, PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 DE 1979 PARA 1981 
CAP 

(%) 1 

INT 

(1) -  

TOTAL 

(%) 

CAP 

(%) 

INT 

(%) 

TOTAL 

(%) 

CAP 

(%) 

INT 

% 

TOTAL 

(%) 

TOTALIDADC DAS ESCOLAS 150,21116,91113,41  120,41 21 ,31 120, 91  

 

rly
8

0
  

8
0
d
 

PlIt ESCOLAR 106,8 123,4 108,1 88,8 172,1 117,1 290.5  
, 	• 

127,203f4IRWITE1 

508,. 
A 	' 

151,8 
LfG-1f a 44 s 85,6  

115,3 
100,6. 
107,6 

94,4 
113.8 

123.1114  
111.1 

8 
123,4 

118,0 
1 2 G-511  it Ss S 
2 12  GRAB 95,7 115.4 109,3 118,2 um , 111.41=11M31,:ltn1 
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EVOLUO0 DA RECEITA DE ANUIDADE 

DISTRIBUIcA0 
DAS 

ESCOLAS 

DE 1979 PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 . DE 1979 PARA 1981 
CAP 
(1)1 

1 INT 
(%) 

TOTAL 
(%) 

CAP 
(%) 

INT 
(%) 

TOTAL 
(%) 

CAP 
(%)  

INT 
(%) 

TOTAL 
(%) 

EVOLUO0 DA DESPESA COM CORPO DOCENTE 

DISTRIBUIcA0 
DAS 

ESCOLAS _ 

DE 1979 PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 DE 1979 PARA 1981 
CAP 
(1)1 

	

INT 	TOTAL 

	

(%) 	(%) 
CAP 

(%) 
INT 
(%) 

TOTAL 
(%) 

CAP 

(%) 
 INT 
(%) 

TOTAL 
(%) 

UOTAUDADE DAS ESCOLAS 1+11.8,9 1 +101,9 +107,51[+103,t4 +119,61+114,0 [+345,3 +343,5 +344,11 

n
y
t:19 

8
0

d 

R2 ESCOLAR 123,2 137,4 128,3 144,7 138,6 142,5 446,3 466,4 453,5 
9 G-1 9  a 4§ S 118,0 126,4 121,9 129,2 157,7 142,7 399,6 483,4 438,5 
2G-51i 6. 81 S 113,7 89,3 96,8 74,4 96,5 89,2 272,7 272,1 272,3 

29  GRAS 122,6 108,0 112,0 109,7 132,4 125,8 366,9 383,2 378,8 

OTOTALIDADE cas ESCOLAS 1+108,8 +107,71 +108,11 +117,4+117,7 +117,4 +353,31 +352,21+352,1 

n
y
a
o
 

 
8
0
d
 

1 

RE ESCOLAR +106,8 145,3 117,3 +121,C+176,9 138,3 357,0 579,4 417,S 
9G-19 a 49 S 104,8 102,7 104,0 142,4 145,5 143,5 396,4 397,5 396,£ 

9G-5 9 a 82 S 104,6 80,0 90,2 102,E 94,4 98,0 314,4 249,8 276,E 

29 GRAD 113,9 123,6 120,0 121,i 123,2 122,7 374,3 399,2 389,5 

ANALISE COMPORTAMENTAI DA RAZAO DJR 

DISTRIBUIVW 
DAS 

ESCOLAS 

DE 1979 PARA 1980 DE 1980 PARA 1981 DE 1979 PARA 1981 
CAP 

__1%) 

	

INT 	TOTAL 

	

(%) 	(1) 
CAP 	INT. 
(%) 	( 1 ) 

TOTAL 
(%) 

CAP 
(1) 

INT ITOT 
(%) 	(%) 

iTOTAUDADE DAS ESCOLAS 1 4,91- 3 ,11 0 I- 7,4 1. 6 1 -1 ,91 -2,4 I -1,6  -1,91, 

   

RE ESCOLAR 7,9 -3,6 4,7 9,8 3,0 2,2 18,4 -16,: 7,0 
2G-1D a 46 S 5,1  

4,4 
L

2

-1

GRAS 

10,9 
5,5 

8,9 
4,9 

-4.9  
-la 

4,9 
1,3 

-2,0 
-4,7 

0  
-8, ,9 

16,4. 
6,8 

6,7 G-56 a 8B S 

0
 

Lr‘ 
0

 E 
Dd 

5,3 -8,3 -3,8  -5.0 5,5 2,0 0 -3.1 -1.9 
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2,1.2."0  Problem-a.  dos Maniciplbs Brasileiros" 

Jabes de Souza Ribeiro - 	Ba 

0 problema de verbas dos municfpios brasileiros 6 extremamente 

grave, em virtude da atual legislagao. Do total de impostos arrecadados 

pelo municipio, cerca de 73% destinam-se a Unido, 25% ao estado e ape - 
nas 2% a prefeitura. Pode-se entdo imaginar as dificuldades dos munici-
pios com os problemas educacionais, agravados pelo fato de que a Uniao, 

embora detendo a maior parcela da arrecadagao, e quern menos aplica em 

educagao. Em particular, no Municipio de Ilheus, a Unido nada aplica no 

momento. 

Situagao do Ensino no Municipio de Ilheus. 

A rede de ensino pUblico conta atualmente com 20 mil alunos no 

1 9  grau e 5 mil no 2 9  grau, enquanto a rede privada tem 3 mil e 1 mil 

alunos, respectivamente. Apenas 1 dos coligios da rede privada conta com 

1 laboratOrio de ciencias. 

No que diz respeito a pessoal, trabalham apenas 7 p'rofessores 

com licenciatura plena, sendo 1 em Fisica, 2 em Biologia, 2 em Quimica 

e 2 em Matematica. Outros professores possuem licenciatura curta ou ou-

tra formagao que nao a do magisterio. 

Diante deste quadro, a Prefeitura esti.  implantando um laborat6 

rio de Ciencias com o objetivo de atender a toda a rede de ensino, pu - 

blica e privada, com o objetivo de rninimizar o problema de falta de la-

boratOrios. Para isto, conta, alem dos recursos prOprios, com a ajuda 

do CEPLAC e ICB, Orgaos de pesquisa do Cacau. A prefeitura, que aplica-

va hi 2 anos, 5% de seu orgamento em educagao, aplicou 15% no ano pas-

sado e pretende aplicar 20% neste ano, cerca de Cr$ 30 milhoes mensais. 

0 Laborateirio 

Levantamentos realizados entre os alunos que estudam ciencias 

no 1 9  e 2 9  graus, mostrou que a principal motivacao para este estudo e 

a exigencia curricular, alem do vestibular. Com  a criagao do laborat6 -

rio, pr6tende-se motivar os alunos atraves do estudo de maquinas de use 

mais geral, como Geradores e Motores a combustao, despertando assim seu 

interesse pelos fenOmenos basicos da Ciencia. 

0 material humano para este laboratOrio sera, na medida do pos-

sivel, treinado em centros mais experientes. 

Pretende-se ainda realizar feiras de ciencias, onde se procura-

ra premiar principalmente a originalidade. 

Admitindo que a solugao nao e perfeita, reconhece que e o que 

se pode fazer com os recursos do municipio. 
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2.1.3."Melhores  Perspectivas para o Lnsino das Ciencias?" 

Agildo Calina - UFRJ 

1. Educagao, Ciencias e Tecnologia 

A produgao de Ciencia e Tecnologia (CT) que um pals pretenda 

obter, qualquer que seja seu tipo, necessita do apoio do sistema educa-

cional em especial do ensino das ciencias. 

Exemplo marcante para esta afirinativa temos nos EUA, pois que no 

final da decada dos anos 50, devido ao trauma criado pelo langamento do 

prirneiro artefato aerospacial, o sputnik , sovietico, houve uma mobili-

zagao intensa de mecanismos de incentivo a pesquisa e ao ensino. Tanto 

que data desta epoca o surgimento de novos metodos de ensino das cien - 

cias, como o PSSC, BSSC, etc. 

A Uniao Sovietica, durante a fase de isolamento que experimentou 

ate 1939, fez investimentos macigos em educagao, no seu esforgo de 

obter uma produgao de CT que diminuisse a aistancia entre ela e as gran 

potencias da epoca, fosse na industria, na agricultura, na safide, etc. 

Estes exemplos servem 	embora ainda hajam muitos outros, em es 

pecial quanto ao 3 9  mundo 	para apontar a associagao entre CT e Educa 

gao. 0 grau deste envolvimento e determinado pelas relagoes produtivas 

existentes no seio de uma determinada sociedade. 

Nesta interagao CT/Educagao, cabe a segunda, por exemplo, a tare 

fa de formar a mac) de obra, de caracteristicas bem marcadas, para o Sis 

tema de Ciencias e Tecnologia (SCT). 

Tanto mais autentica a produgao da CT que se pretende, maior 	a 

dependencia entre a CT e a Educagao. 

Isto quer dizer que quando a CT que se almeja a mefa ccipia de ou 

tros modelos, nao se se agrava a dependencia econemica atraves do 

"technological bias", como tambem a dependencia cultural, na medida em 

que o pacote tecnolOgico tambem transfere valores de uma determinada so 

ciedade para a outra, que o importa. 

Assim, por exemplo, adquirir o know-how em video-cassetes nao 

so fabricar estes aparelhos no pais: e tambem inculcar em sua sociedade 

valores que em muitas das vezes the sao estranhos, e relativos a seu con 

sumo, organizagao da vida social, do trabalho, etc., e que nem 	sempre 

correspondem as necessidades da maioria de sua populagao. 

A violagao dos valores de uma sociedade nao se a subjuga econemi-

camente: tambem a degrada, individual e coletivamente, moral e intele - 

ctualmente. 

2. De 70 para hoje: Lagos mais fortes entre Educagao e CT? 

A decada de 70 se inicia no Brasil corn modificagees profundas tan 

to para a Educagao como para a CT. 0 modelo economic° adotado pretende 

incorporar o pais ao grupo das grandes potencias capitalistas, e a curto 

prazo. 
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0 sistema educacional experimenta reformas principalmente no 2 9 

 e 39  graus, justamente os segmentos mais capazes de gerar, neste curto 

prazo, a mao de obra que necessita. No imbito das ciencias, hd.novas es 

pecializagaes, os conteUdos sdo renovados. 

A produgdo de CT 6 alvo de grandes financiamentos por parte do 
governo federal, o qual fundamentalmente procura implantar uma infraes-

trutura onde desponta a criagdo ou reaparelhamento de institutos de pes 

quisa voltados para atividades especificas (CTA, Nuclen, Capel, etc.) 

o apoio a algumas universidades (PUC, UFRJ, etc.) capazes de formar a 

mao de obra especifica para a consecugdo dos objetivos do projeto, e o 

incentivo a algumas pequenas e medias empresas que se disponham a parti 

cipar da produgio de CT, ji que as grandes ndo se dispOem -\a isto, visto 

que adquirir pacotes 6 bem mais f6cil e lucrativo. 
H6 toda uma concentragao de recursos, quer regional, quer por 

instituigdo, quer por atividade. Tais concentragoes ensejam as condi - 

gOes para se chegar aos objetivos. 

Que objetivos sdo estes? Le-losA nos PBDCTs, de pouco adianta. 

Os raros dados disponiveis que podemos  a intencao de uma CT bem 

semelhante a dos parses centrais: tal como neles, setores de ponta sdo 

privilegiados, setores estes extremamente vinculados ao sub-sistema DEN 

(Defesa - Espago - Nuclear) de seus SCTs, como informdtica, eletrOnica, 

energia nuclear, aerospacial. Em contraponto, e tal como 16, gozam de 

pequeno apoio setores como habitagdo, saude, saneamento, etc. 

Os anos 80 se iniciam mostrando avangos nestas prioridades,sem 

duvida alguma. 

No entanto, a que prego? 

Do kwh nuclear, absurdamente caro? 

Oa produgio de aviOes e misseis, onde se apresentam os dados 

referentes a exportagdo, e nunCa os de importagdo para esta produgdo? 

Do desemprego existente na mao de obra tecnica e cientifica? 

Da crise educacional? 

Porque esta CT, se nos prOprios parses que a desenvolverem pri-

meiramente, cresce a contestagdo de suas sociedades? MilhOes vdo as ruas 

contra os artefatos de guerra. Sao desativados projetos e ate mesmo li - 

nhas de produgdo de avioes. E grande o nivel de desemprego. Repudia - se 

a construgdo de usinas nucleares. 

Seriam tambem estas, de fato, as nossas necessidades cientifi - 

cas e tecnolOgicas? 

Sem dilvida nenhuma, podemos afirmar que o projeto CT dos parses 

centrais, desenvolvidos no seio de seu modelo econamico e adotado no Bra 

sil, aprofundou o fosso entre a CT e a Educagdo, face a sua extrema ina-

dequagdo as nossas necessidades, e em muito contribuindo para a crise 

que atravessa o nosso sistema educacional. 
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3. Conclusdo 

Podemos agora responder ao titu10 deste trabalho: sim, sac) me-

lhores as perspectivas pars o ensino das ciencias, face a crise gerada 

pela aplicagdo do modelo que descrevemos. E esta a vantagem das crises: 

as experiencias duramente vividas ensejam novas formulagOes. 

Ndo como a que esta" sendo proposta pela Secretaria de Educagdo 

do Estado do Rio, mediante uma reforma do ensino do 2 9  grau da rede 136- 

blica, que alem de prejudicar o mercado profissional, implanta uma 

e Tecnologia ContempordnalLque substituindo Fisica , 

Quimica e Biologia na la sarie, pretende, duas vezes por semana, infor-

mar ao aluno o que a um reator nuclear, um computador, um satelite de 

comunicagoes, etc., tudo isto em nome de uma pretensa "adequagdo do en-

sino das ciencias a realidade do aluno". 

Nio a mediante uma compatibilizagdo ainda mais forgada do ensi 

no a esta produgdo de CT que emergiremos da crise dos dois sistemas. Is 

to, como tentamos demonstrar, isola os dois do contexto geral da socie-

dade, assim como um do outro. 

Felizmente, a perspectiva promissora que apontamos, ndo se 67 

ao nivel e decisoes de cilpula como esta, mas sim atraves do fato concre 

to que e major integragdo entre educadores, pesquisadores e tecnicos na 

busca de alternativas, num processo que, se ndo tao aMplo, e crescente. 

ao longo dele que podemos perceber o valor do trabalho de ca 

da um de nos, da capacidade que temos em poder ajudar na luta por melho 

res condigoes de vida para todos. 

E a ainda no bojo deste mesmo processo, que estaremos criando 

as condig6es de reinvidicagoes s6lidas para o financiamento do ensino 

das ciencias, pois que respaldados por uma sociedade que crescendo na 

sus consciencia critica, manifests claramente seu desdem, sendo 

por muitas coisas que pretensamente the sdo dirigidas, mas que na rea-

lidade atendem apenas alguns de seus componentes. 

2.1.4."Programa de Educagao Cientifica" - 

Walter Garcia - CNPq 

Proposta pars discussdo 

0 programa ora proposto comp6e-se de duas partes. 

A primeira compreende parte das sugest6es apresentadas pelo Gru 

po Assessor e aceitas pelo CNPq. Essas sugestoes deverdo ser operaciona-

lizadas e implementadas ainda em 81. Envolve essa primeira parte o con -

junto de iniciativas absixo discriminadas e se destina a favorecer o pro 

gresso ou dar impulso aqueles grupos j5 comprometidos em uma boa ou ra - 

zoivel educagao cientifica nas escolas de 19 e 29 graus. 
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I - Fromogiies cientificas 

1. Feiras de ci8ncias 

2. Concursos "Cientistas de amanha" 

3. Olimpladas de professores 

4. Congressos de jovens cientistas 

5. Difusao cientifica atraves de meios de comunicagao de massa 

6. Literatura e jornalismo cientificos. 

A segunda parte do Programa, a incorporar as demais sugestoes 

do Grupo Assessor, alarga suas possibilidades. 

	

Pretende ser objeto da agao de coordenagio do CNPq durante 	o 

exercicio de 81, a fim de que o inicio de sua implementagdo j6 possa o-

correr em 82. 

Compreende iniciativas a serem deflagradas visando desencadear 

mudangas que alcancem, a medic, e longo prazos, o prOprio sistema educa-

tional do pais. 

Seu objetivo geral consiste em difundir a sociedade os elemen - 
tos basicos da abordagem cientifica, fator importante, embora ndo singu 

lar, para que o pais alcance uma verdadeira autonomia cientifica e tec-

nologica. Essa abordagem significa a aquisigdo de instrumentos mentais 

e habilidades operativas que envolvem duas fungOes. De um lado, habili-

tam o homem a incorporar, criticamente, os achados das Ciencias a solu- 
gdo de seus problemas de sobrevivencia e de realizagdo individual. De 

outro, aqueles instrumentos e habilidades tem o carter de agdo prope - 

deutica ao ensino superior, matriz principal da formagdo dos quadros ci 

entificos futuros necessarios ao pais. 

A segunda parte do Programa visa, pois, o inicio de uma serie 

de atividades destinadas a redirecionar a formagdo cientifica basica nas 

escolas de 1 9  e 2 9  graus. Sabe-se que nestas uma boa formagao basica pa-

ra as Ciencias constitui antes a excegdo do que a regra. 

0 papel do CNPq nas agOes compreendidas nesta segunda parte do 

Programa compreendera, principalmente, o exercicio de sua fungdo coorde-

nadora. Assim, se aprovadas as propostas ai contidas, devera esse papel 

ser operacionalizado em termos de agdo gestora e estimuladora, integrada 

e complementar a agdo de outras entidades, palicas ou privadas, compro-
metidas ou interessadas corn a questdo educational em geral e com a educa 

gdo cientifica em particular. 

A segunda parte do Programa compreende, assirn, dois sub-progra - 

mas sob a seguinte rubrica comum: 

II - Educagdo Cientifica B6sica 

Aqui se propOem duas linhas de agao , ident.ificadas como sub-pro-

gramas (A e B). Essas linhas foram concebidas como as vertentes tuaiores 

da questio que se coloca quando se reflete sobre a necessidade de redire 

cionar a formagio cientifica nas escolas de 1 9  e 2 9  graus. 
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0 primeiro sub-programa esti voltado para a geragio e a acumula- , 

gdo sistemitica dos conhecimentos necessirioS a formuldgdd.de teOrias de 
ensino apliciveis, de modo particular, as areas das Ciencias. 

0 segundo sub-programa esti voltado para a aplicagao dos conheci 

mentos desenvolvidos no outro sub-programa, a verificagdo da potenciali 

dade das teorias e hipOteses formuladas sobre as condigOes concretas do 

ensino-aprendizagem, bem como para a difusio e a multiplicagdo de expe-

riencias e de conhecimentos validados na pritica educacional. 

Fica desde logo patente que os conjuntos de atividades acima re-

feridos se complementam e sustentam mutuamente. Uma vez que o process° 

de criagdo do conhecimento cientifico sobre as variiveis componentes da 

pritica educacional se nutra das realidades desta e uma vez que essa pri 

tica incorpore, de forma ativa, os resultados daquele processo, al se es 

tabelece uma interagdo continua. E e essa interagdo que iri assegurar vi 

gor e autenticidade a geragdo do conhecimento e confiabilidade a pritica 
educativa. 

1 - Sub-programa A 

Ativagdo de "Centros de Ciencias" jd existentes e criagao de no - 

vos, de acordo coin potencialidades diagnosticadas bem como de acordo coin 

necessidades regionais ou locais. 

Constituem objetivos deste sub-programa: 

a) fortalecer ou promover a formagdo de Centros que associem gru-

pos de professores de ciencias e dediquem esforgos ou que revelem motiva 

gdo na aplicagdo de principios cientificos ao ensino; 

b) promover ou fortalecer a vinculagdo desses centros coin univer- , 

 sidades ou faculdades isoladas (para aproveitamento de suas realizag6es 

ou para estimulagdo de seu potential), coin Orgdos da administracdo esco-

lar e a de CU, coin a comunidade e a familia, no sentido de integrar 	a 

pritica educacional aos variados aspectos da realidade; 

c) promover o vinculo entre os virios Centros e entre estes e os 

n6cleos de pesquisa a serem referidos no sub-programa B; 

d) prover condigOes para a capacitagdo continua dos recursos huma 

nos dos Centros; 

e) prover condigoes para que os Centros realizem pesquisas aplica 

das coin vistas ao aperfeigoamento continuo dos curriculos, programas, me 
todos e tecnicas de ensino, o desenvolvimento de tecnologias educacio - 

nais e de materiais e equipamentos de ensino; 

f) prover condigoes para que os Centros sejam polos de difusdo de 

uma eficaz pritica educacional; 

g) prom6ver, sempre que viiveis, iniciativas destinadas a implan-
tagdo de escolas de 1 9  e 2 9  graus em tempo integral; 
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h) descobrir e orientar talentos cientificos no corpo discente; 

i) e por Ultimo, mas talvez mais importante, promover a vincula-

ggo dos Centros com a rede escolar de 1 9  e 2 9  graus, principalmente com 

Escolas normais, a nivel local ou regional, de modo que nessa interaggo 

se maximize tanto o valor das realizagoes desses Centros quanto sua ca-

pacidade de transformaggo da prgtica educacional. 

2 - Sub-programa B 

Incentivar a criagao ou o fortalecimento de iniciativas de gru - 

pos ou instituigoes comprometidas com o estudo e a investigaggo, de ca-

rater fundamental e multidisciplinar, dos fenOmenos da aprendizagem e 

do ensino em geral e das ciencias em particular. 

Figura-se aqui o fortalecimento ou a emergencia de nucleos nacio 

nais, em numero reduzido mas com o nivel de excelencia que seu papel e-

xige. Esses nucleos viriam a constituir-se em polos indutores de avangos 

qualitativos na prOpria educaggo brasileira, pelos efeitos diretos e in 

diretos que viessem a exercer sobre a pratica educacional. 

Constituem objetivos deste sub-programa: 

a) promover a associagdo de enfoque multidisciplinares — especia 

listas das areas da Matemgtica, Fisica, Quimica, Biologia, Agronomia (e 

outras ciencias aplicadas de relevincia para o ensino basico profissio-

nal), da Pedagogia, Psicologia Educacional, Antropologia, Sociologia,Fi 

losofia e/ou outras — especialistas estes voltados para a investigaggo 

das varigveis estruturais e processuais envolvidas nos fen6menos 	da 

aprendizagem e do ensino das Ciencias puras e aplicadas; 

b) criar condigoes para a formulagdo de teorias e de hipOteses 

que expliquem as especificidades das condigdes de aprendizagem e de en-

sino de faixas amplas da populagdo brasileira as quais as teorias 	jg 

formuladas ndo se aplicam; 

c) promover condigOes para a formulaggo de teorias ou modelos de 

ensino, comprometidos principalmente com o desenvolvimento das capacida 

des mentais e das habilidades operativas fundamentais ao exercicio 	do 

mgtodo cientifico, e com enfase particular na infancia. 

d) prover condigges para a experimentaggo e a avaliagdo de mode-

los curriculares e de programas de ciencias e do ensino tecnico; 

e) incentivar o intercgmbio dos nucleos com outros similares ou 

analogos, no pais e no exterior; 

f) incentivar a interagdo permanente dos nucleos com os centros 

de ciencias; 

g) incentivar a pluralidade de enfoques teOricos que introduzam 

emulaggo intelectual indutora do avanco do conhecimento; 
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h) promover condig&es para o continuado aperfeigoamento cientlfi 

co e tgcnico dos recursos humanos dos niicleos; 

i) promover condigoes para que os naleos sejam centros de difu-

sgo de conhecimentos, seja atraves da aggo docente ou de supervisgo,con 

sultoria ou assessoria, seja atraves de um programa organizado de publi 

cagoes. 

III - Aggo Coordenadora 

Ja dissemos que cabe ao CNPq aggo gestora e estimuladora no sen-
tido de acionar interesses e responsabilidades concernentes a questdo 
da educaggo cientlfica bgsica. Nesse sentido, devergo ser enviados es - 

forgos para se estabelecer e estreitar contatos com todos os Orgdos do 

governo ou privados, ligados com a problemgtica, sugerindo, propondo e 

viabilizando iniciativas, bem como associando ao Programa aquelas jg em 

execucao. 

A questgo da procura da autonomia cientifica e tecnolOgica do 

pals,que teca de perto ao CNPq, envolve aspectos variados do problema e-

ducacional. Ng. ° se pode analisar a questgo sem situg-la no prOprio con-

texto histOrico e social em que se desenvolve a educagdo brasileira, as 

sim como ngo se pode isolar a questa() da atual (ou permanente) crise do 

ensino em seus diversos niveis. Qualquer tentativa de solugao do proble 

ma dessa autonomia envolverg certamente mudangas em todos os niveis do 

ensino, dadas as conexOes do problema da educaggo cientifica com a pr6- 

pria filosofia da educagdo nacional. 

Dal que a problemgtica da autonomia cientlfica e tecnolggica,que 

nacional, extrapola ao interesse isolado do CNPq e exige a associaggo 

de outros Orgdos e entidades. Ao CNPq cabe, no entanto, o papel de esti 

mular esforgos e concorrer com o seu prOprio, de forma determinada e 

vigorosa, na tentativa de viabilizar as condigoes necessgrias ao proces 

so de solugdo do problema. 

Ao.exercer, pois, sua fungi() coordenadora, a fim de perseguir os 

propOsitos do Programa, atrgs delineados, deverg a CEC atentar para o 

atendimento de certos principios, bem como estabelecer uma estrategia de 

agdo que redunde no comprometimento real de entidades ou grupos a serem 

mobilizados. 

1 - Principios Gerais 

Para ser eficaz, 6 necessgrio que o Programa atenda, aos seguintes 

principioi ou condigoes: 

1.1. Os sub-programas devergo atingir a questa() da formaggo cien- 

tifica em profundidade. Neste sentido devergo conter inicia-

tivas concernentes a um ou mais dos quatro aspectos inter-relacionados 

da questao: 

1.1.1. a fundamentaggo cientifica dos processos envolvidos no 

ensino 	aprendizagem das cigncias; 
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1.1.2. os curriculos; 

1.1.3. os metodds, processos 

1.1.4. a formaggo do pessoal 

cenciaturas quanto do 

1.2. 0 sub-programa A (Centros de 

ciado, isto e, ajustar-se as 

bem como as clientelas envolvidas. 

e meios de ensino; 

docente, tanto ao nivel de li-

ensino'normal. 

Ciencias) deverg ser diferen - 

condig6es regionais ou locais, 

1.3. Os sub-programas A e B deverdo ser viiveis, isto g, enqua - 

drar-se nos limites dos recursos institucionais, humanos e 

financeiros disponiveis. 

1.4. Ao identificarem-se iniciativas ou centros de ciencias 	jg 

em funcionamento, avaliando suas realizac6es ou potenciali-

dades em vista de incorporarem o presente Programa, a CEC deverg enviar 

esforgos para que sejam aplicados, nessa avaliando, os seguintes crite-

rios: 

1.4.1. enfoque multidisciplinar da questgo; 

1.4.2. grau de integracio dos programas dos Centros com as 

instituicoes, Orgios, grupos ou clientelas neles en-

volvidos, direta ou indiretamente; 

1.4.3. grau de comprometimento dos problemas enfocados com 

as questOes relevantes do meio ambiente -- local, re 

gional ou nacional; 

1.4.4. grau de aplicabilidade, a curto ou medic, prazo, dos 

trabalhos desenvolvidos; 

1.4.5. relevincia teOrica da abordagem, tendo em-vista •a 

criaggo ou a expansio do conhecimento; 

1.4.6. originalidade do enfoque teorico e/ou prgtico; 

1.4.7. capacidade multiplicadora do trabalho; 

1.4.8. qualificagdo do pessoal envolvido; 

1.4.9. condig6es que assegurem continuidade do trabalho, em 

especial a existencia de uma adequada lideranga; 

1.4.10. motivaggo das pessoas envolvidas bem como apoio ins 

titucional que recebem. 

2 - Estratggias de Aga° 

2.1. Promover as decis6es politicas de cupula, necessgrias ao com 

prometimento de Orggos e entidades responsgveis pelo apoio 

institucional do Programa. 

Neste sentido, promover a articulaggo entre CNPq (SDS, SDC, CI, 

CED, IMPA, Programas TrOpico Semi-Arido e TrOpico Umido) SEPS, PREMEN, 
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CENAFOR, CAPES, IBECC, FUNBEC, FIPEC e PrO-Reitoria de Pesquisa. 

2.2. Promover articulagao, a nivel regional, de 6rgios e grupos 

direta e indiretainente relacionados com a elaboragao e/ou 

execugao dos planos operacionais do Programa. 

Neste sentido, estabelecer mecanismos de articulagao entre Dire-

tores de centros previamente indicados, Secretarias de Educagao, Secre-

tarias de Tecnologia, centros de ensino tecnico, Diretores de Escolas 

normais, representantes de Departamentos universitgrios relacionados 

com as areas envolvidas no Programa. Essa articulagao tera inicialmente 

o objetivo de discutir a viabilidade de implantagao do sub-programa e o 

estabelecimento de proposigoes concretas neste sentido. E visara tambem 

condicionar o apoio luau° das entidades a execugao dos projetos do Pro-
grama. 

2.3. Promover ampla difus5o da filosofia e dos objetivos do Pro- 

grama, propiciando o seu debate e a incorporagao de criti - 

cas e sugest8es validas. Neste sentido, aproveitar, particularmente, os 

eventos das Promogoes Cientificas e decidir sobre outras formas que mo-

bilizes o interesse intelectual da comunidade educacional em todos os 

seus niveis e modalidades. 

2.4. Promover e dar apoio a elaboragao e execugao de programas e 
projetos especificos, vinculados a implementagio do Progra-

ma, nas regioes previamente indicadas como prioritarias. 

2.5. Promover sistema de intercambio entre os centros, entre es-

tes e os nucleos de pesquisa e entre estes e entidades con-

generes do pais e do exterior. 

2.6. Promover condigoes que viabilizem a expans5o de centros de 

ciencias, bem como a multiplicagao dos efeitos daqueles em 

funcionamento. 

2.7. Elaborar projetos de acompanhamento e avaliagao do Programa. 

2.8. Incentivar liderangas regionais ou locais capazes de assegu-

rar dinamismo e continuidade a execugao do Programa. 
2.9. Promover condigoes que assegurem a difusao sistematica, no 

pals e no exterior, dos conhecimentos e experiencias acumu-

ladas pelo Programa. 

Finalmente, apos a discuss5o deste Programa a nivel interno 	da 

CEC, devera ser o mesmo apresentado ao Grupo Assessor especificamente 

designado para o fim de prestar colaboragao ao CNPq pars o encaminhamen 

do da questa() da educagao cientifica. 

Submetido a sua apreciagao e apOs os ajustes que se fizerem ne-
cessarios, dever-se-a entdo elaborar um plano de atividades para a sua 
implementagao. 
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2.2. "AT IVIDADES EXTRA-CURRICULARES" 

Coordenador: Dietrich Shiel - UFS Carlos 

Secretgrio : Maria de Fatima Satuf Resende— UFMG 

- Trabalhos apresentados pelos participantes: 

2.2.1. - "Mini-cursos"  

Ana Maria Pessoa de Carvalho - FaE da USP 

Os mini-cursos constituem uma das atividades que os alunos do cur 

so de Prgtica de Ensino de Fisica da Faculdade de Educacio da USP devem 

desenvolver. Estes mini-cursos sdo dados para alunos do secundgrio com a-

tividade. extracurricular , sem interferencia do professor da classe. 

Os assuntos sdo aqueles que em geral ngo sdo dados regularmente 

e alguns dos tOpicos abordados sdo: Acustica, Ondas, Hidrostgtica,Lei de 

Ohm, Termologia. 

Visitamos os colegios interessados, com uma lista destes tOpicos 

e um resumo de cada mini-curso. Os alunos escolhem o curso que lhes in - 

teressa e se inscrevem. 0 estagigrio e inteiramente responsgvel pelo cur 

so e nio interfere com o professor regular da turma. 

Sao dados 6 a 8 cursos por colegio, com 12 a 14 aulas cada 	um, 

com duragdo de aproximadamente 6 semanas, de acordo com o calendgrio. Os 

cursos sio dados fora do hordrio normal de aulas: sibado pela manhd. Por 

ser apenas uma vez por semana, a necessgrio que nao haja interrupgdo (fe 

riados) que distanciem muito as aulas. Por isso, o numero de aulas e o 

numero de semanas de duracdo dos cursos dependem do calendgrio. 

Estes cursos sdo coordenados pela professora Anna Maria Pessoa 

de Carvalho, docente da disciplina Prgtica de Ensino da Faculdade de Edu 

cacao. Primeiro, ha uma preparagdo em que sdo discutudos conteddo, ativi 

dades, papel do professor na classe, avaliagdo. A coordenadora faz o a-

companhamento completo dos cursos. 

Os colegios colaboram no que diz respeito a material, papel, ins 

talacees, pessoal para abrir as salas, etc. 

0 material de laboraterio e, em parte aproveitado do proprio co-

legio, em parte levado da Universidade (aqueles equipamentos mais sofis-

ticados como multimetros) e, o que o estagidrio achar necessgrio, ele 

prOprio prepara. 

0 aluno do secundgrio tem, com estes cursos, uma oportunidade a 

mais de aumentar o conteddo, jd que o aluno de Escola Estadual, em geral, 

tem pouca oportunidade de frequenter um cursinho pre-vestibular. Impor - 

tante: os mini-cursos sdo gratuitos. 

Observa-se que a frequencia permanece major nos cursos em que a 
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primeira aula e de laboratOrio, e diminui quando a primeira aula 6 lima 

exposicao apenas usando a lousa. Entre os anos de 1975 a 1980 foram ofe-

recidos 95 mini-cursos em um total de 1719 alunos inatriculados. Devemos 

salientar que existe uma grande evasao no decorrer dos cursos. 

2.2.2."Museu de CiIncias e Tecnologia db Estado da Bahia" 

Fernando Sim6es Sant'Ana - Museu Ci -encias TecnOlogia/Bahia 

0 Museu de Ciencia e Tecnologia do Estado da Bahia foi criado 

pelo Governo do Estado da Bahia, atraves do Decreto n9 25.663, publicado 

em 01 de maio de 1977, no qual autorizou o Secretario do Planejamento 

Ciencia e Tecnologia a adotar as providencias necessaries a sua implanta 
qao, vinculando-o a estrutura e organizacao da SEPLANTEC - Secretaria do 
Planejamento, Ciencia e Tecnologia. 

Instalado em terreno que, integre o Parque Metropolitano de Pi - 

tuacu, parte do sistema de areas verdes da Regiao Metropolitana de Salve 

dor, area reservada ao turismo e ao lazer, limita-se com a orla maritime 

e com o Centro Administrative do Estado. Construido em terreno proprio 

de 85.000m2 , tendo duas lagoas na parte posterior do edificio, o qual 

possui 4.100m2 de area construida, cujo teto, em estrutura hiperestatica 

de aluminio, e suspenso por cabos de estrutura pensil, possui vao livre 

de 40m. e pe direito de 7,5m. 

Inaugurado a 17 de fevereiro de 1979, o Museu de Ciencia e Tec-

nologia do Estado da Bahia, concebido modernamente, ainda que a nivel mo 

desto, e um valioso auxiliar para o desenvolvimento futuro da economiae 

difusao da culture, estimulando a ambicao dos jovens visitantes, motivan 

do-os a seguir carreiras tecnicas e cientificas, despertando vocacOes , 

contribuindo para a formacao de futuros tecnicos, complementando o ensi-

no oferecido pelas escolas, informando os adultos e exercendo uma funcao 

pedagogica no seio da comunidade, sem possuir carater de simples dep5si-

to de objetos obsoletos. Ao contrario do que acontece nos museus tradi-

cionais, no Museu de Ciencia e Tecnologia do Estado da Bahia os visitan-

tes tem toda a liberdade para manusear a maior parte dos objetos em ex-

posicao diferindo assim de todos os outros museus na America do Sul. 

Este Museu e, na realidade um Centro de Ciencia e Tecnologia 

criado com o fim basico de ensinar, explicar, demonstrar os fenOmenos , 

as descobertas da Ciencia, situando-os dentro de um contexto historic° -

cultural, a projetando-os numa perspective future. Portanto o visitante 

nao observe objetos; participa e aprende sobre as origens, evolucao, a-

plicacao e desdobramentos dos processos cientificos, o significado e 	a 

importancia da utilizacao das leis naturais a servico do homem. 
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A atragao da Ciencia Experimental aliada a localizacaO privile7 
giada, a colegao de pecas de valor cientifico representando tambem o nos 

so patrimanio histOrico e cultural, fazem do Museu de Ciencia e Tecnolo-

gia da Bahia mais uma opcao turistica na orla maritima de Salvador. 

2. ACERVO  

0 acervo abrange equipamentos na area de Biologia, Fisica, Ener-

gia, Transportes Terrestres, Aereos e Aquaticos, Indastria e Astronomia. 

Como outros museus, o seu acervo e constituido de pecas adquiridas por 

emprestimo onde destaca o primeiro carro auto-motor a circular na Bahia, 

um Panhard Levassor, pecas doadas como por exemplo uma torre de petroleo 

real com todos acessorios de perfuracao doados pela Petrobras e uma loco 

motiva a vapor doada pela Cia. Leste Brasileiro, pecas compradas prontas, 

como um pequeno Planetario para Astronomia, quadros e modelos anatomicos 

para Biologia. Porem, e o acervo dinamico-participativo que o faz dife-

rir dos museus tradicionais. As pegas deste acervo podem ser manipula -

das pelos visitantes em experiencias cientificas acompanhadas por Monito 

res, funcionarios do Museu que sao estudantes universitarios no ramo tee 

nico-cientifico, para que assim tirem o maior proveito das experiencias; 

o conhecimento das leis cientificas bem como suas aplicacOes na natureza 

e tecnologia, para um melhor entendimento do mundo que o cerca. 

Devido a praticamente nio existir equipamentos didaticos no ra-

mo tecnico-cientifico no Brasil, a equipe do Museu teve que projetar gran 

de parte do seu acervo e acompanhar sua construcao num centro de pesqui-

sas do Governo, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED, em Camaca 

ri, cidade a 50 km. de Salvador. Por ser uma experiancia pioneira, as 

dificuldades foram grandes, porem, deixaram um saldo positivo de experi-

encias que a curto prazo serao aplicadas na producao de novos protOtipos 

em nossa pr5pria oficina, que ainda este ano estara funcionando proviso-

riamente num barracao em terreno do prOprio Museu. 

Alguns criterios nortearam a escolha desses equipamentos tais 

como: equipamentos demonstrativos de experiencias cientificas classicas 

que na epoca abalaram os alicerces da Ciencia e alargaram seus horizon - 

tes. Experiencias contraditOrias ao senso comum, com o propOsito de ge-

rar discussoes entre grupos de visitantes, particularmente entre jovens, 

tendo como consequ'encia o aumento do interesse por assuntos cientificos, 
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criar uma atmosfera favoravel ao raciocinio logic°, movidos pela curiosi 

dade e talvez, mais tarde, o estimulo a optar por carreiras afins. Tam-

bem foram escolhidos experimentos e aplicagOes qua fazem parte da nossa 

vida diaria para a compreensao da natureza e da tecnologia que nos serve 

dia a dia sem contudo ser notada. A medida do possivel foram escolhidos 
experimentos para a maxima participagio do visitante, com a finalidade ' 

de prender a atengao deste em experimentos anteriormente nunca vistos e 

a posterior difusio pelo prOprio visitante, explorando a condigao deste 

Museu ser de concepgao totalmente inovadora no Continente, objetivando 

aumentar cada vez mais o niimero de visitantes, para que assim o Museu cum 

pra com a sua finalidade educative. 

3. MUSEU/COMUNIDADE 

Inteiramente voltado a comunidade, o Museu de Ciencia a Tecnolo-

gia da Bahia teve em quase 3 anos de existencia, a visitagao de quase 

30.000 (trinta mil) pessoas atraidas pelas exposigoes permanentes e tempo 

rarias, promogOes e programag5es dos fins de semana. 

0 Setor Educativo do MCTEB organizou a visitagao de centenas de 

alunos de dezenas de escolas em visitas genericas e visitas com temas pro 

gramados. Infelizmente, por nao possuirmos Onibus prOprio este Setor a-

tinge somente escolas que tenham condugao propria a em colaboragao com Se 

cretaria de Educagao e Cultura da Bahia estuda meios de se promover anual 

mente uma Feira de Ciencias para estimular a criatividade dos jovens no 

ramo tecnico- cientifico. 

0 MCTEB assinou convenio objetivando a difusao da ciencia e esti 

mulo de vocagOes nos jovens, com a ACCB - Associagao de Clubes de Cien - 

cias da Bahia, reabrindo assim os trabalhos desta Associacao que estavam 

paralisados ha mais de 2 anos por falta ate mesmo de um local para reu - 

niOes. Estao filiados a ACCB clubes com atividades 'am aeromodelismo, as-
tronomia, ufologia, arqueologia e pre-histOria. Apos o convenio firmado 

novas clubes comegaram a se former nos campos da parapsicologia, quimica, 

fisica e foguetismo. Dentre os clubes um ja publicou trabalhos a nivel 
internacional e dois tiveram que construir seus prOprios equipamentos de 

pesquisas por nao existir similares no Brasil. 

Atualmente o MCTEB prove os meios materiais os do recem formado 
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Clube de Quimica para a confeccao de um modelo de destilaria a alcool to-

talmente projetada e atualmente em fase de montagem pelos componentes do 

Clube. 

0 MCTEB conta ainda com a Biblioteca tecnico-cientlfica, em fase 

de aquisicao de acervo, que ja oferece seus servicos a comunidade atraves 
de empr6stimos de livros e periOdicos alem de orientacao bibliogrifica. 

4. PLANOS FUTUROS 

4.1 Laboratorio de Protdtipos 

Com o objetivo de criar e adaptar equipamentos diditicos pratica - 

mente inexistentes no pals para praticas de laboratOrio, produgao de apos 

tiles, roteiros de laboratOrio, relacOes bibliograficas etc., para que 

sirvam de meios auxiliares para o ensino de ciencia e tecnologia nas esco 

las e no seu proprio Laboratorio Didatico, o MCTEB ja iniciou a montagem 

de uma oficina que sera a pega basica para a implantagao do LaboratOrio ' 

de Protaipos. 

Existe no MCTEB um ambiente ideal para - o aprimoramento dos equipa-

mentos do ponto de vista de funcionabilidade, didatica e robustez,uma vez 

que os jovens visitantes, quer seja em visitas espontaneas ou programadas 

com o grupo escolar ou atraves dos Clubes de Ciencias, no salao de exposi 

goes ou em praticas no LaboratOrio Didatico, forneceriam indicadores pare 

a melhoria dos protOtipos de equipamentos didaticos. 

4.2 Laboratorio Didatico 

Visando orientar estudantes, sdcios dos Clubes de Ciencias a inven 

tores nos diversos niveis a obterem informagOes basicas tanto teOricas ' 

como praticas das Ciencias Experimentais o MCTEB planeja implanter a cur-

to prazo o seu Laboratorio Didatico, para o qual esti() sendo adquiridos 

os primeiros equipamentos. 

	

0 pensar, o agir e criar sao indispensaveis em qualquer fase 	do 

processo ensino/aprendizagem. A presence do Laboratorio de Ciencias in - 

terligado ao Setor Educativo, devera conduzir o educando a atividades que 

vivenciam situaciies concretes e exercicios de manipulagao que estimulam a 

curiosidade sugerindo atividades experimentais e estimulando o raciocinio, 

desenvolvendo para tanto o espirito de investigagao, invencio, iniciativa, 
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pensamento logic° e a nocao da universalidade das leis cientificas. 

Devido ao grande interesse de alguns jovens pelas ciencias, mui-

tas vezes como afloramento de uma vocacao nata, e de obrigacao de um mu -

seu deste genero ajuda-los e orienta-los, esclarecendo-os sobre aborda - 

gens fantasticas, convenientes e sensacionalistas comuns nos meios de di-

vulgacao com respeito a fenomenos cientificos de comportamentos conheci -

dos, previsiveis pela Ciencia, sobre os quais ja nao repousa duvida algu-

ma e cujos fundamentos cientificos muitas vezes foram descobertos ha mui-
tos anos. 

Quanto aos inventores, o MCTEB promovera anualmente a partir des 

to ano, atraves do N5cleo de Inovacao Tecnol6gica - NIT, um concurso de 

inventores com objetivo de incentivar a pesquisa, criatividade e invencao 

que visem contribuir com solucaes de problemas tecnico-cientificos ou me-

lhoria de solucbes ;a existentes, que serao julgadas por comissio especia 
lizada po.rxestudo de viabilidade econamica, registro de patentes, encami-

nhamento a Orgaos competentes e premiacao. 

Os inventores contam desde ji com o apoio bibliografico especia-

lizado e orientacao tecnico-cientifica para melhor objetivar seus inten - 

tos. 

4.3 Modelismo 

Tendo em mente que muitos dos bons profissionais do ramo tecnico - 

cientifico tiveram seus primeiros contatos com seus ramos profissionais 

desde a adolescencia, o MCTEB tenciona atraves dos esportes-ciencia tais 

como aeromodelismo, nautimodelismo e foguetismo, levar conhecimentos tec-

nico-cientificos a comunidade de maneira recreativa, atrativa sem o rigor 
do cumprimento de curriculos escolares. Utilizando-se do seu acervo e fu 

turamente tambem do LaboratOrio Didatico, 0 MCTEB podera ministrar cursos 

teoricos e praticos para melhor alcancar seus objetivos. Providencias es 

trio sendo tomadas para construcao de uma pista de aeromodelismo ainda es-

te ano e tembem pars a preparacao de uma das lagoas do MCTEB pars ativida 

des de nautimodelismo. Apos a estruturacao do recem-formado Clube de Fo-

guetismo, contatos serao efetuados com o Instituto de Atividades Espa - 

ciais do CTA em Sao Jose dos Campos-Sao Paulo, que possui um setor espe - 

cializado para ajuda tecnico-cientifica e proliferacaO de Clubes de Fogue 

tismo. 
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4.4 Projeto Piloto para o Ensino de Ciencias 

Objetivando detetar as deficiencias do ensino de Ciencias na esco 

la secundgria e como evita-las, o MCTEB em conjunto com a Secretaria 

de Educacdo e Cultura - SEC montaram um seminario com a participagdo 

dos professores de Ciencias do Polo da Orla Maritima para discussao 

do assunto. 

Posteriormente ao seminario, um projeto piloto comecou a ser elabo 

rado pelo MCTEB, que sera implantado no Polo da Orla Maritima, com objeti 

vos de suprir os professores com equipamentos de laboratOrio de ciancias, 

roteiros de laboratorio, material audiovisual etc. construidos pelo MCTEB, 

que possibilitarao maior eficiencia do professor e melhor receptividade ' 

dos alunos para assuntos tecnico-cientificos. Esta previsto tambem a im-

plantagao de Clubes de Ciencias nas escolas para atividades cientificas ' 

extra-curriculares com a supervisao do MCTEB, com a possibilidade da fi - 

liagao destes Clubes a Associacao dos Clubes de Ciencias da Bahia - ACCB. 
Em apoio a este projeto piloto, o LaboratOrio Didatico do MCTEB colabora-

ra com o ensino informal de ci6ncias, atraves do seu Setor Educativo. 

Caso o projeto piloto aplicado ao Polo' da Orla Maritima d6 bons 

resultados, sera devidamente aplicado aos demais Polos Educacionais de 

Salvador e posteriormente as escolas do interior do Estado. 

2.2.3. "Feira de Ciencias e Atividades Extra-Curriculares" 

Dietrich Shiel - Inst.Fisica"Quimica da U: Sao Carlos!' 

I - HistOrico: 

0 Instituto de Fisica e Quimica de sao Ca'rlos - USP tradicional 

mente tem realizado trabalhos de comunicacao com a comunidade; principal 

mente atrave's de ciclos de palestras de divulgacao. A partir do 2 9  semes 

tre de 1979, estas atividades tem tornado vulto a partir de 2 eventos ins 

titucionais. 

1 - SimpOsio de integragao Universidade - Ensino de 1 9  e 2 9  graus - Sao 

Carlos, novembro de 1979. 

Este simpOsio organizado por uma comissao que integrava tanto 

professores de 1 9  e 2 9  graus quanto universit6rios contou com a partici-

pagao de 250 professores de todas as areas. Em reunido de grupos de tra-

balho foram tiradas propostas que serviram de base ao trabalho subsequen 

te. Neste simpOsio foram feitos intimeros contactos com pessoas que permi 

tiram o desenvolvimento do trabalho. 
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2 - Criagao da coordenadoria de divulgagao cientifica e cultural (CDCC) 

pelo IFQSC-USP, onde a paxtir do 2 9  semestre de 1980 sao coordena-

dos os trabalhos. 

II - Formas de Trabalho: 

1. Com  os professores 

1.1 - Cursos de extensao universitgria 

- Instrumentagao de Fisica para professores de 1 9  e 2 9  graus, 
I e II (1980). 

Nestes cursos, foi elaborado 	um grupo de trabalho instrumen- 

tal e textos para o 1 9  e 2 9  graus, j6 diversas vezes testado e aplicado 

em escolas da cidade de Sao Carlos. 

Puderam ser aproveitados o conhecimento instrumental dos pro-

fessores universitgrios e a prItica dos professores de 1 9  e 2 9  graus. 0 

instrumental elaborado nestes cursos versa sobre Otica e mecanica. 

- Formas alternativas de ensino de Cigncias (Dietrich Schiel e 

Sgrvulo Folgueras Domingues). 

Nestes cursos se procurou estabelecer uma didgtica 	de ensino 
paralelo e complementar. 

1.2 - Emprestimo de material experimental aos professores e orienta-

cao de uso - 0 material desenvolvido nos cursos de extensao universitg-

ria assim como outro material oportuno vem sendo usado regularmente nos 

laboratOrios das escolas de 1 9  e 2 9  graus de Sao Carlos. Como proposta 

final visamos criar uma EXPERIMENTOTECA DE FISICA, onde semelhante a 

uma biblioteca publica o interessado pede emprestado material experimen 

tal para o ensino, material este mantido e projetado pela universidade. 

1.3 - Cooperacao de monitores universitarios com os professores 	no 

ensino experimental. Verifica-se a total inadequadaggo do material expe 

rimental existente nas escolas de Sao Carlos, sendo que na maioria dos 

cursos escolas de 1 9  grau recebem material experimental para o 2 9  grau 

sem quaisquer instrugoes ou roteiro de uso. Caso extremo a uma 	escola 

industrial que possue material de um laboratiirid de Fisica Moderna 	da 

Leybold, usado normalmente em 3 9  e 4 9  ano de graduagao de Fisica. 

Neste trabalho os monitores universit6rios colaboram com o pro 

fessor de 1 9  e 2 9  grau na identificagao do material e na consequente co 

locagao em uso. 

1.4 - Em Sao Carlos, apOs o 1 9  simpOsio de Integracao Universidade -

-Ensino de 1 9  e 2 9  graus o planejamento dos professores do 1 9  e 2 9  graus 

tem sido feito de forma conjunta, em reuniOes por area, promovidas pela 

Delegacia de Ensino. Neste planejamento houve a participagao da'univer-

sidade, especialmente para tomar conhecimento dos problemas dos profes-

sores e para planejar prorrogagOes durante o ano letivo. 
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2. Com os alunos 

2.1 - Criagao de clubes de ciencia da CDCC e em diversas escolas da 

cidade de Sao Carlos, orientados por monitores da CDCC. Os clubes de Ci 

encia em escolas tem funcionado em escolas mais distantes de nossa sede, 

o que acarreta em dificuldades da participagao dos alunos na prOpria se 

de. Como material de trabalho usou-se essencialmente material pra-exis 

tente na escola. (Ver item 1.2). 

2.2 - Realizagao de uma feira de ci'encias, letras e artes, anual, de 

ambito municipal, ocupando a major escola da cidade. 

2.3 - Orientagao de trabalhos para o Congresso de Jovens Cientistas, 

em geral recrutados entre os melhores expostos na feira. 

2.4 - Criagao e manutengao de uma biblioteca para alunos de 1 9  e 2 9 

 graus. 

2.5 - Sessao semanal de filmes culturais, em convenio com a ECA/USP. 

3. Com a populagao 

3.1 - Publicagao de trabalho de divulgagdo na imprensa local, de you 

ca eficiencia, visto ser esta imprensa em Sao Carlos de baixa tiragem e 

muito pouco lids. 

,3.2 - Divulgagao de eventos extraordinarios. Atraves de noticiarios 

na imprensa, reuni6es em escolas, divulgacao em radios, divulgamos o e-

clipse do sol de 10 de agosto de 1980 e a "estrela de Bel6m, 1981". Nes 

to forma da divulgagdo paralela em varias formas de comunicagao percebe 

mos um retorno bem major do que : na forma de mera publicagao em jornal. 

III - Infra estrutura: 

0 trabalho se iniciou na participagao de pessoas jnteressadas 

procurando-se apoio eventual de instituigOes, como foj o caso do simpii-

sio de integragao universidade-ensino do 1 9  e 2 9  graus, que contou com 

o apoio da Academia de Ciencias do Estado de Sao Paulo, Delegacia de En 

sino de sao Carlos, Dept 9  de CiEncias BiolOgicas e Dept 9  de Matematica 

da UFSC, e Instituto de Fisica e Quimica e Instituto de Ciencias Materna 

ticas - USP. 

	

Atualmente contamos com o apoio institutional permanente 	do 

Institute de Fisica e Quimica de sao Carlos onde ap6s a criagao do CDCC 
6.orientado todo o trabalho. Contamos ainda com o apoio financeiro do 

CNPq, tendo sido solicitado auxilio a outras entidades financiadoras pa 

ra este projeto de pesquisa em ensino. 

IV - Conclusao: 

A forma de trabalho exposto acima carece ainda de um termo uni-

versalmente aceito para caracteriza" - lo. Propomos chama-lo de 

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES ou 

FORMAS ALTERNATIVAS DE ENSINO 
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Tentativamente procuramos defini-la como "Atividade pedag6gica 

paralela e complementar, baseada na constatagao de insuficiencia do en-

sino escolar". 

Esclarecemos o sentido do termo insuficiencia, a ser tornado de 

forma a mais ampla possivel: tanto a insuficiencia propriamente dita , 

de nao cumprimento das obrigagOes, quanto a insuficiencia decorrente da 

prOpria sistemgtica escolar. Assim, nem uma escola riquissima pode dis-

por de um planetario. 0 planetgrio deverg ser acessivel de forma regio-

nal, assim como o museu, a biblioteca, a experimentoteca, sendo neces - 

sariamente formas extracurriculares de ensino. 

Propomos ainda que todos os envolvidos neste trabalho 

1 - Constatem que esta atividade constitue uma area pr6pria do ensino e 

pesquisa. 

2 - Procurem divulgar os seus conhecimentos diddticos especificos contri 

buindo para a construgdo de uma pedagogia alternativa. 

3 - Ajudem a criar mecanismo de intercambio de experiencias (publicag6es 

em secdes ou revistas prOprias, reunifies regulares em congressos , 

etc.). E interessante que um relato de nosso trabalho, publicado na 

revista de Ensino de Fisica foi classificado na sendo "diversos" , 

consequencia da falta de divulgagao prOpria a todos que trabalham 

nesta area de ensino alternativo, de forma isolada. 

REFERENCIAS: 

1) D. Schiel. Rev. Ens. Fis. 2 (3): 97, 1980. 

2) E. Gongalves, E.J. Nania, D. Schiel, F. Matinaga, O. Novais Oliveira Jr. 

"Feiras de cigncias, letras e artes - sao Carlos" - Painel no V SNEF. 

3) A.L. Coelho, D .Schiel, F.T. Triques, G.G. Maitel, S.L.Rocha. 

"Coordenadoria de Divulgagao Cientifica e Cultural" - Painel no V SNEF. 

2.2.4."Atividades do CECIMIG - Feiras de Ciencias" 

Eulina Rosa Falcao e Nair A.R.de Castro - CECIMIG 

RelatOrio 

Por ocasiao do V SimpOsio Nacional do Ensino da Fisica, realizado 

em Belo Horizonte, em janeiro de 1982, foi apresentado um Painel de Ati-

vidades Extra-Classe, do qual participou a Profa. Eulina Rosa Falcdo corn 

a apresentagao da atividade de FEIRA DE CIENCIAS: 

Fundamentando-se na Resolugao n 9  8 de 10/12/71 (Anexa ao Parecer 
n 9  853/71) que define como objetivo do Ensino de Ciencias "0 desenvolvi-

mento do pensamento lOgico e a vivencia do metodo cientifico e de suas 

aplicagges", a Profa. Eulina Rosa Falcao - Diretora do CECIMIG - justifi 

cou a Feira de Ciencias como Lima atividade que tem como finalidade incen 

tivar e aprimorar a qualidade da aprendizagem em Ciencias, visando, em es 

pecial, ao desenvolvimento de atitudes e habilidades necessgrias a inves-
tigagao. 
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Baseando-se na experiencia de 13 anos de realiza0o de Feira de 

Ciencias foram levantados aspectos positivos e aspectos negativos dessa 

atividade. 

Alguns dos aspectos positivos de uma Feira de Ciencias apontados 

foram os que se relacionam a seguir: 

- busca de solugoes para problemas da Comunidade, numa interagao Esco-

la x Comunidade; 

- oportunidade que o aluno tem de trabalhar num projeto de seu prOrio 

interesse; 

- criagao de Centros de Investigagao cientifica em sedes de DREs do in-

terior do nosso Estado; 

- intercambio cultural; 

- lazer sadio; 

- participagao de trabalhos em concursos (Jovem Cientista e Cientista de 

amanha) promovidos por outras Unidades da Federacao, com um nitido des 

taque do nosso Estado. 

Os aspectos negativos abordados refletem o despreparo do profes-

sor em utilizar uma metodologia que oportunize, nos alunos, o desenvol-

vimento de habilidades necessrias a investigacao. 
No debate que se seguiu a apresentagao das ideias acima relata -

das, foram levantadas questees pelos participantes, tais como: 

- se ja" foi feita uma avaliagdo dos 13 anos de realizagdo de Feira 	de 

Ciencias; 

- se a competicao entre os participantes prejudica mais do que ajuda. 

A primeira questa() veio de encontro a uma necessidade ja" levanta 

da pela equipe do CECIMIG: avaliar os 13 anos de realizacao da Feira de 

Ciencias. 

A competividade entre os alunos, de certa forma, esta presente 

nos grupos apesar de nano constar dos objetivos de uma Feira de Ciencias. 

0 mais importante 6 trabalhar na comunidade escolar o significado de, uma 

Feira de Ciencias e do pr6prio conhecimento cientifico em si. 

Ao encerrar o painel, os elementos participantes sugeriram que da 

programagao do Encontro Anual SBPC conste uma sessao onde se possam re-

latar experiencias de Atividades Extra-Classe. 
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2.3.ANALISE DOS SIMP6SIOS NACIONAIS DE ENSINO DE FrSICA  

Coordenador: Wojciech Kulesza (UFPb) 

Debatedores: Ernest Wolfang Hamburguer (USP) Odair Gongalyes (UFRJ) 

Secretgria : Olisia de Oliveira Damasceno 

2.3.1. 1 9  Trabalho 

Autor: Wojciech Kulesza - UFPb 

Vou introduzir o terra atraves de um pequeno resumo histOrico dos 

SimpOsios, que sere desenvolvido em seguida pelo Prof. Ernest , que a -

lies, e um dos pais destes Simp6sios e por ser um pai coruja preenchere 

uma boa parte do tempo desta exposigio inicial. Naturalmente, you procu-

rar situar os SimpOsios e seus temas preponderantes, em relaggo a situa-
gdo da educaggo no pals, uma vez que eles sempre refletiram o que esta 

acontecendo por al. 0 Prof. Oldair mostrare esta vinculagao, analisando 

a eyolugdo das mogOes aprovadas nas assembleias gerais ao final dos Sim-

p6sios. Eu publiquei uma ayaliagdo dos 4 ultimos SimpOsios na Revista de 

Fisica (vol. 1, n 9  2, p.70), meio chats por sinal, mas que permite clas-

sificar este SimpOsio como divisor de gguas entre uma postura organizati 

va da comunidade de fisicos e entre uma postura organizativa da comunida 

de de professores de fisica: ate agora os SimpOsios foram reuni6es de ci 

entistas preponderadamente, daqul pre frente sergo reuni6es de professo-

res. 0 I SimpOsio realizado em 1970 em sao Paulo,sempre no vergo,foi con 
cebido na SBPC de 1969 em Porto Alegre sob a egide do AI-5, que naquele 

ano aposentou verios cientistas, inclusive o presidente da SBF. Se voces 

verificarem a participagao neste Simp6sio, verso que foi muito mais uma 

reunigo dos fisicos do que outra coisa. Foi um mecanismo de reaggo da co 

munidade frente as feridas impostas pela ditadura. Fora as reuni6es anu-

ais que vinham se realizando desde 1966, esta foi a primeira promoggo de 

vulto da SBF, servindo para agregar novos sOcios e imprimir publicagOes. 

Era em torno da intercessao mais comum de suas atividades que se proces-

sou a organizagdo dos fisicos naquele momento: de repente os fisicos se 

lembravam que eram professores. E professores universitgrios. Tanto 6 

que, em plena vigencia da lei da reforms uniyersiteria (5540), que j6 a-

pontava pars a profissionalizaggo do ensino medio (lei n 9  5692 de 1971), 

as discussOes sobre o ensino medio foram arcaicas e alienadas da realida 

de educacional. Na Verdade, era o ciclo bgsico das universidades,a maior 

preocupaggo dos professores, e e al que se dare° experiencias educacio - 

nais significativas que seriam objeto de discussio no II SNEF, aqui 	em 

Belo Horizonte. De fato, pela falta de participaggo dos professores 	de 

2 9  grau, os projetos de ensino, as inovag6es educacionais para o secundi 

rio, foram feitos de cima para baixo, como resultado das preocupag6es 

que a comunidade sentia quanto aos seus futuros membros. Para usar uma 

palavra da moda, foi um negOcio meio corporativista demais. Afinal, era 

a corporaggo de fisicos que estava em jogo. Totalmente envolvidos pela 

massificagao do ensino superior, os fisicos que trabalhavam no ciclo be-

sico, face ao autoritarismo (que no caso pode ser definido como aquela 
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instituiggo em que certas perguntas nio podem ser feitas), depositaram 

suas esperangas de modificaggo na metodologia do ensino, isto e, de que 

maneira nova podemos dizer coisas velhas. Essa ilusgo se desfez no Sim-

pOsio de 1976 em Sio Paulo, quando as prOprias coisas a ensinar foram 

questionadas, quando se vislumbrou a mudanga fora da sala de aula,.afir 

mando-se que o metodo nao importa, o que interessa e o conte6do e sua 

imbricaggo com a cultura brasileira. Nessa de que qualquer metodo e bom, 
voltou-se aoS metodos tradicionais, um pouco modificados, verdade,por 

toda esta experimentaggo. E a coisa explode no SimpOsio de1979 no Rio 

de Janeiro,.onde o conflito que em 1970 era entre a comunidade e o go - 

verno, em 73 entre as diversas metodologias, e em 1976 entre as diver - 

sas concepg6es de educagdo, passa a ser um conflito interno, uma espe - 

cie de briga de gerag6es, sobre "o que fazer" dos fisicos. Queria - faiar 

agora um pouco sobre este SimpOsio. Ngo me amarro nem um pouco no,privi 

legio da palavra. Gostaria de ouvir as pessoas tambem. Neste sentido 

que assumi o encargo tecnico de coordenar o debate. Voces que sabem. As 

pessoas que falam por aqui, deveriam estar falando estas coisas todo dia 

nos seus loCais de trabalho. Jg falei que considero este SimpOsio um di 

visor de gguas. a medida que ele congrega somente os professores de fi-
sica, ou, pelo menos, discute somente sua problemgtica, ele e limitado. 

E muito egocentrico. Questiono aqui a necessidade destes SimpOsios como 

sio. Como os problemas dos fisicos e dos professores de ffsica se mistu 

ram com outros problemas de diferentes categorias, nao vejo como manter 

esta especifidade. Afinal, e para o debate, questiono tudo, porque Sim-
pOsios de Ensino, porque semanais, porque no verso e porque de tres em 

tres anos. 

Relaterio do Debate 

Durante a realizaggo do debate sobre os Simpesios de Ensino de 

Fisica, foram apresentadas vgrias sugest6es que passo a enumerar: 

1) Constatada a pequena participaggo de professores de 2 9  grau, entendi-

da como uma deficiencia dos SimpOsios, sugeriram-se para sang-1a: a 

organizagdo de cursos para professores por parte da Universidade; es-

tudar formas de participaggo daqueles professores na comissgo de ensi 

no; retomada dos N6cleos de professores de 2 9  grau da SBF. 

2) Necessidade de organizaggo previa (a nivel regional) baseada num estu 

do das atas dos simpOsios anteriores para se resgatar as questees pen 

dentes. 

3) Estudar uma forma de articulaggo dos Simposios com as reuni6es anuais 

para garantir a continuidade no encaminhamento dos problemas. 

4) Publicaggo das atas em separado (inclusive das do IV SNEF que se en - 

contram esparsas na Revista de Ensino) com indice completo. 
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5) Repensar a realizagao dos SimpOsios de 3 em 3 anos. 

6) Necessidade da presenga de representantes das diversas agencias go - 

vernamentais. 

7) Organizagao de SimpOsios regionais, inclusive como maneira de dinami 

zar a atuagao das secretarial regionais. 

8) Especificar com antecedencia as condigOes de alojamento e de ajuda 

de custo. 

9) Procurar dar uma objetividade maior no tratamento dos problemas, is-

to 6, tratar os problemas educacionais menos amadoristicamente. 

10) Promover a interdisciplinaridade, procurando-se garantir a participa 

gao de especialistas de outras areas de conhecimento. 

11) Promover a descentralizacao geografica dos SimpOsios, uma vez que os 

5 Simpesios realizados ate o moment() o foram no triangulo BH-RJ-SP. 

2.3.2. 2 9  Trabalho 

Autor: Odair Gongalves - UFRJ 

A presente apreciagao e desenvolvida baseando-se principalmente 

nas atas das assembleias gerais dos quatro simpOsios realizados (1970 , 

73, 76 e 79), pois acreditamos serem essas assembleias gerais um retra-

to fiel das reuniOes refletindo a tOnica e o enfoque dos assuntos abor-

dados durante o simpOsio. Bastante util tambem foi a sintese efetuada 

por Wojeiech Kulesza em seu artigo "E assim caminhamos para o V" (Revis 

to de Ensino de Fisica, vol 1, n 9  2, 1979). 

Para efeito de classificagao dividimos as mogees, propostas e 

conclusOes dos simpOsios, segundo o destinatario, em duas categorias: 

1) Externas: recomendacOes, mogOes e propostas que em 	Ultima 

instancia dependeriam de Orgaos governamentais. Nessa categoria, coloca 

	

mos nao apenas as mogees de cunho explicitamente politico, mas 	tambem 

aqueles que se referem a pedidos de verba, maior participacao de profes 

sores em comissOes governamentais referentes a educagao, etc. 
2) Internas: sem as conclusees cuja execugao ficasse a cargo da 

SBF ou dos prOprios proponentes, mesmo quando dependentes de verbas ofi 

ciais a serem obtidas. 

A partir dessa divisao observamos as atas dos SNEF confrontando 

com acontecimentos posteriores. 

Quanto a cada simpOsio isoladamente pudemos observar que: 

a) No I SNEF destaca-se a necessidade de fixar meihor a infra - 

estrutura existente para que ficasse garantida a continuidade dos futu-

ros simpOsios. Ao lado de reivindicagoes por melhores condigoes de tra-

balho, mais verbas para educagao, etc., surge a proposta da Divisao da 
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Secretaria de Ensino da SBF, como Unica mocao de car5ter interno (curio-

samente nao se efetivou). De modo geral tateava-se o que seriam os futu-

ros simpOsios. 

b) E, 1973 a tonica foi a necessidade de autoconhecimento. 	Os 

pontos abordados de carter nitidamente interno foram Curso Secundgrio 

e Licenciatura, Projeto de Ensino de Fisica para a Universidade Brasi - 

leira, P6s-Graduagao (inclusive em ensino). Diversos grupos de trabalho 

foram propostos para obtengao de maiores e melhore9 dados sobre esses 

aspectos. Todavia a execugao foi toda deixada sob a coordenagao e orga-

nizagao -da SBF. Novamente de todos os trabalhos propostos somente os re 

ferentes ao ciclo secundgrio se efetivaram e mesmo assim apenas recente 

mente. Quanto ao resto, se foi realizado, nao tem registro. As reivindi 

	

cagOes de carter externo orientavam - se em grande maioria para que 	se 
tornasse possivel os levantamentos propostos. 

c) 0 III SNEF teve como tema "Educagao para a Liberdade" e du - 

rante a abertura o prof. Goldemberg dizia que nao estgvamos ali apenas 

para aprender modos mais eficientes de ensinar fisica, mas para desco - 

brir porque, para quem e para que ensinamos Fisica no Brasil. 0 Simp6 - 

sio refletia a 6poca por que passgvamos onde os congressos da SBPC des-

pontavam como unico veiculo de manifestagao de professores e alunos das 

Universidades Brasileiras. Um ano e meio depois cancelava-se a reuniao 

da SBPC em Fortaleza, resultando na mais movimentada e discutida reuniao 

anual da SBPC, realizada em sao Paulo. 
As propostas tinham todas um carter bastante geral, como refor 

mulagOes da Politica Educacional, contra a Resolugao 30, etc. As poucas 

propostas e mogoes de carter interno visavam o incentivo a formagao de 
grupos de pesquisa em Ensino, definigao de diretrizes educacionais,etc. 

Cabe ressaltar uma mocao onde se propunha a realizagao de grupos de tra 

balho para o prOximo simp6sio. Nenhuma comissao para levantamento de da 

dos ou execugao de trabalhos a curto ou medio prazo foi proposta. 

d) No quarto simpOsio, a principal atividade foram os grupos de 

trabalho que abordavam os diversos niveis de ensino de fisica existen - 

tes. Acreditamos ter sido a mais madura uma vez que aliavam-se propos - 

tas de carter externo (bastante realistico) e interno. Em geral, cada 

grupo de trabalho sugeriu a formagao de uma comissao que levantasse os 

dados pertinentes uma vez que nas diversas areas constatou - se a inexis-
tencia de dados mais concretos e objetivos que permitissem uma anglise 

melhor e mais real do que era o ensino de fisica em niveis bgsicos, uni 

versitgrio e de p6s-graduagao. Pela primeira vez comegaram a surgir di-

vergencias explicitas de abordagem sobre o papel da pesquisa e em parti 

'cular da pesquisa em ensino no pals. Surge um novo tipo de reivindica - 

cao, de cargter politico e interno, reclamando por uma universidade mais 

democrgtica com mais participagao de todos nas decis6es. 
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Ainda assim Rao foi dessa vez que os levantamento5 e procedimen-
tos sugeridos foram efetivados. Novamente surgem os grupos de ensino se-

cundgrio e licenciatura como os 6nicos onde os resultados do simpOsios 

foram levados a frente, em grande parte gragas aos N6cleos de Professo-
res e Cursos de Reciclagem. 

A partir dessa visa() bastante simplificada do que foram os sim-

pOsios, podemos distinguir tres aspectos principais dos simp6sios. 

1) Uma importincia dbvia 6 o de ser um dos linicos forum de deba 

to de profissionais de ensino (especialista ou nao) que em sua 	grande 

maioria tem toda uma formagao voltada para a pesquisa em sua area espe-

cifica (Nuclear, Estado Send°, Particulas, etc.) mas que uma vez in - 

gresso no mercado de trabalho, que em essencia e a Universidade; assina 

um contrato no qual 50% de suas horas de trabalho deverao ou deveriam 

ser dedicadas ao ensino. 

2) 0 segundo ponto e o papel politico no qual os simpesios tem 
demonstrado claramente que e totalmente invi6vel uma politica educacio-
nal planejado e implantado a revelia. Acreditamos que muitas das.crises 

pelas quaispassamos atualmente poderiam ser evitadas se maior atengao 

tivesse sido aos problemas levantados aqui. 

3) 0 terceiro aspecto seria ser o centro de organizagao, regis-

tro e avaliagao de tudo o que ocorre em ensino de fisica no pais. Acre-

ditamos que esse e o ponto onde temos mostrado mais frageis e menos efi 

cientes. Todas tentativas de construcao de uma memeria a nivel nacional 

aparentemente tem falhado, tornando dificil a anglise da evolugao do en 

sino a nivel nacional. Diversas causas podem ser apontadas mas duas de-

vem ser ressaltadas exigindo uma atengao particular de nossa parte. 

Por parte dos professores em geral, acreditamos que deveria ha-

ver um comprometimento maior com as propostas nao deixando a sobrecarga 

da organizagao com a diretoria daSBF mas tomando a frente das iniciati-

vas mesmo no que diz respeito a obtengao de verbas. Obviamente isso re-
flete o fato de que o ensino nao e a especialidade dos participantes , 

mas existe a necessidade de um maior compromisso com nossas 20 horas de 

ensino nao limitando nossas atividades ao planejamento e execugao das 

aulas, mas fazendo sempre uma autocritica sobre a forma de ensino,sobre 

as avaliacees, enfim sobre nossas atividades nessa area. 

Por parte da Secretaria de Ensino da SBF, acreditamos que tam - 

bem poderia ser maior o comprometimento com as mogees e propostas apro-

vadas. Obviamente nao assumindo todo Onus dessas propostas mas incenti-

vando e mesmo cobrando das pessoas que se comprometem, o trabalho neces 

sario. 

Obviamente que esses dois pontos sao, bastante delicados e criti-

cos, mas acreditamos que boa parte dos trabalhos nao realizados ate aqui, 

encontrarao um bom termo a partir de um maior envolvimento de cada um de 
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2.3.3. 3 9  Trabalho 

Autor: Ernest Hamburguer (USP) 

Apresentou um histgrico das atividades e eventos, relacionados com 

com o ensino de Fisica, ocorridos no Brasil (ou em outros paises, com re-

percussio entre ngs), desde 1934. Analisandopraticamente todas as reunifies, 

simpOsios, cursos, etc., que repercutiram no ensino da Fisica, discutir 

as principais conclusgoes tiradas nestas oportunidades. 

No final tem comentgrios sobre a efetividade das medidas propostas, 

fazendo comentgrios especiais sobre os simpOsios nacionais. 

Transcrevemos a seguir o resumo de apresentacgo do Prof. Hamburguer, 

calcado nas transparencias projetadas por ele durante a palestra. 

1934 - Fundada a Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras da Uni - 

versidade de Sgo Paulo (FFCLUSP), contando entre os cursos oferecidos 	o 

1 9  curso de Fisica do pals que era denominado "Curso de Scigncias Physi - 

cas". Entre os primeiros professores e alunos do curso deStacam-se: 

G. Wataghin, M. Darcy de Sousa Santos, Mgrio Schemberg, Abrgo de Morais , 

Paulo Aulus Pompeia, Oscar Sala e outros. 

1935 - Na Universidade do Distrito Federal (mais tarde denominada 

sucessivamente Universidade do Brasil e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro)•Nomes de destaque B. Gross e J. Costa Ribeiro. 

1939 - Deflagrada a II Guerra Mundial. 

1941 - Simp6sio Internacional de Raios Cgsmicos promovido 	pela 

recem-fundada Academia Brasileira de Cigncias. Grande repercussao foi a 

presenca de A. H. Comptom. 

1945 - Lancamento da Bomba AtOmica em Hiroshima e Nagasaki 

fim da II Guerra Mundial. 

1948 - Fundada em Sao Paulo a Sociedade Brasileira para o Progres 

so da Ciencia (SBPC). 

1949 - Fundacao do Centro Brasileiro de Pesquisas Fisica (CBPF) 

com participacgo de alguns fisicos brasileiros que se destacaram: Cesar 

Lattes, J. Leite Lopes, J. Tiomno 	e Guido'Beck (embora /Igo sendo bra- 

sileiro passou a residir no Brasil desde entao). 

1950 - Fundado em Sao Paulo o Instituto Brasileiro de Educacgo , 

Cigncia e Cultura (IBECC), sob a direcdo de Isaias Raw e outros. 

1951 - Fundado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). 

1952 - SimpOsio Internacional sobre "Novas Tgcnicas de Pesquisa 

em Fisica", organizado pela Academia Brasileira de Cigncias. 
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1953 - Os alunos da FFCL USP discutem com seus professores o seu 

curso, propondo alteragOes no curriculo (um documento sobre esta reuniao 

foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Fisica, escrito por Ame 

lia r. Hamburguer). 

1953 - Realizado no "ITA" (Instituto TecnolOgico da Aerongutica ) 

o "T Curso para Aperfeigoamento de Professores de Fisica do Ensino Secun 
dgrio" organizado pelos professores P.A. Pompeia, L. Cintra do Prado, A. 

de Morals, J. Tiomno, A.H. Madsen, etc., tem o patrocinio do MEC, que 0- 

fereceu bolsas aos 20 participantes de varios estados (entre eles Beatriz 

Alvarenga, J. Israel Vargas, A. Teixeira Junior). 

A duragao do curso foi de 1 mes, constando de conferencias, tra - 

balhos de laboraterio realizados pelos professores-alunos, visitas a Ins 

tituigees de pesquisa, trabalhos de grupos com a participagao dos orga - 

nizadores. 

Entre os conferencistas destacam-se D.R.Collins, D.Bohm, R.Feynman, 

J. Costa Ribeiro, Oscar Vala, etc. 

1955 - Realizado ainda no ITA o II Curso para Aperfeigoamento 	de 

Professores de Fisica do Ensino Secundgrio, organizado pelos mesmos pro - 

fessores que organizaram o I Curso. A duragao e atividades foram as mes - 

mas do curso anterior. 

Em ambos os cursos foi dada enfase na experimentagao, recomendando-

se um ensino para compreender e raciocinar contra o verbalismo e memori - 

zagio. 

Foi elaborada pelos organizadores uma lista de manipulagoes (seme-

lhantes aquelas que eram realizadas pelos alunos de Fisica Geral no ITA) 

acompanhada da relaggo do material necessgrio as mesmas. 

Os professores Leite Lopes e J. Tiomno, como colaboragao ao ensino 

secundgrio, fizeram uma tradugao da Fisica do Blachswood. 

1956 - Debate entre P.A. Pompeia e Schemberg na F.F. CLUSP 	com 

enfase no tema Ensino x Pesquisa. 

Fundado o Departamento de Fisica da Universidade de Sao Carlos. 

- Nos Estados Unidos, devido a repercussao, naquele pals, do lan - 
gamento do Sputinik foi liberada elevada verba para a produgao de um pro 

jeto de Ensino de Fisica surgindo o PSSC (Physical Science Study Committe), 

' 1960 - Realizada em Paris a I Conferencia Internacional sobre Edu-

cacao em Fisica. Na ocasiao foram fundadas a ICPE (International Comission 

on Physics Education) e a I UPAP. 

1961 - Foi iniciada, no Brasil, pelo IBECC (com a colaboragao 	de 

professores universitgrios), a tradugao do PSSC, com o prefacio de Isaias 

Raw, no qual dizia: "Educadores infiltraram-se no ensino de Ciencias e , 

nada conhecendo de Ciencias, tornaram este ensino o mais eficiente me 
todo de limitar a evolugao cultural e tecnica de um povo". 

195 



1963 - Realizadas no Rio de Janeiro 2 importantes conferencias: 

I Conferencia Inter-Americana de Educacao em Tisica. 

TT Confer8ncia Internacional de Educacao em Fisica organizadas pe-

la 0EA e IUPAP. 

Observou-se um grande interesse de outros parses pelo mercado bra-

sileiro do Setor, podendo-se notar uma intensa propaganda de material ex-

perimental, filmes, livros, etc. 

- lniciado em Sao Paulo o desenvolvimento do Projeto Piloto 	da 

UNESCO, utilizando instalagOes do IBECC e da FFCLUSP, com a colaboracao 

de professores destas instituicoes. Foram produzidos alguns textos utili 

zando a instrucao programada, alguns filmes e material experimental re - 

lacionados com ondas e luz. 

1964 - Movimento militar brasileiro tendo decorrido dal o acordo 

MEC-USAID. 

1965 - 0 metodo Keller foi introduzido no ensino da Fisica Basica 

na Universidade de Brasilia (text() utilizado PSSC). 

- A Universidade de Brasilia foi fechada e muitos professores 

estudantes punidos. 

1966 - Fundada a Sociedade Brasileira de Fisica (SBF). 

- Iniciada na UFMG a p6s-graduacao em Fisica. 

1968 - Foram deflagrados varios movimentos estudantis, em varios 
estados, contra a situagao politica que repercute nas Universidade. 

- Implantada a Reforma Universitaria na qual as Faculdades de Fi-

losofia eram extintas, dando origem ao sistema departamental e a criacao 

dos ciclos basicos nos cursos universitarios. 

- Estabelecido o Ato Institutional n 9  5. 

1969 - Com apoio no AI-5, varios professores foram aposentados , 

entre ales varios fisicos: Leite Lopes, J. Tiomno, Schemberg, etc. Mui - 

tos deles se ausentaram do pals, causando grande prejuizo ao desenvolvi-

mento de nossa ciencia. 

- Promulgagao do Ato Complementar 75, da Junta Militar. 

- Com aposentadoria do presidente e vice-presidente da SBF (Leite 

Lopes e Tiomno) criou-se uma crise na Sociedade e nova diretoria 	teve 

que ser indicada (Alceu Pinho, Ernst Hamburguer, C.A. Dias (R.Gazzineli) 
P. R. Andrade). 

- Foi iniciada a publicacao do Boletim da SBF. 

- Foi tentada a implantagdo da P6s - graduacao em Ensino de Fisica, 

na USP, encontrando-se muita resistencia do corpo docente. 

1970 - A SBF manifesta-se contra o AC-75, atraves de um documento. 
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1970 - Realiza-se em Sao Paulo sob a coordenagao de E.Hamburguer 

o I SNEF com representa0o de 14 estados bras-ileiros e cerca de 400' 

participantes. Foi discutido o ensino de Fisica no pals atraves das se-

guintes sessges: Ensino de Fisica no Curso Medi° - Ensino Medici - Novos 

curriculos - Licenciaturaem Fisica - Temologia Educacional Moderna -

Ensino Bgsico de Fisica nas Universidades - Bacharelado em Fisica - Pgs-

Graduagao e Pesquisa. Sessao de Encerramento (tendo como relatores B.A1- 

varenga, O.M.Ferreira e A.Maistegui). (Ver atas do I SNEF, Dezembro de 

1970). 

1971 - Aprovada a lei. 5692 que institui a reforma do ensino mgdilo 

no pais, (ensino profissionalizante, ensino integrado de ciencias, etc.). 

- Iniciada a publicacao da Revista Brasileira de Fisica com 	uma 

Segao de Ensino de Fisica. 

- Criada a comissao de Ensino da SBF sob a presidencia de E. Ham-

burguer. 

1972 - Criada no Centro Latino Americano de Fisica (CLAF) uma co-

missgo de ensino. 

- Apresentadas a 1a dissertagao de Mestrado e a la tese de douto-

rado sobre ensino de Fisica do pals, respectivamente por Mauro 	Antonio 

Moreira (R.S) e Claudio Z. Dib (USP). 

1973 - Realizado em Belo Horizonte sob a coordenagao de B.Alvaren 

ga o II SNEF, com cerca de 300 participantes. 

Foram realizados mini cursos, confer8licias, mesas redondas e apre 

sentadas cerca de 50 comunicagges. A sessao de encerramento teve como re 

latores: Claudio Gonzalez (Chile), J. Goldembery (USP) e F.C. Sa Barreto 

(UFMG). (Ver atas, Boletim SBF, niimero especial 1974). 

1973 - Iniciada na USP a Pgs-Graduagao em Ensino de Fisica. 

1974 - Implantada no pals a licenciatura curta na area de Ciencias, 

atravgs da Resoluggo 30/74. 

1976 - Sob a Coordenagao de E. Hamburguer foi realizado em 	Sao 

Paulo o III SNEF com presenga de cerca de 600 professores, salientando-

se a participagao mais forte de professores do 2 9  Grau. 

Muito entusiasmo, numero elevado de comunicagges feitas sob forma 

de paineis. Sugerida a criacgo dos nucleos de professores de Fisica, jun-

to as Secretarias Regionais da SBF, para congregar professores do 2 9  Grau. 

Participagao mais intensa de sociglogos e educadores. (Ver atas do Simp6 - 

sio. Ngmeros especiais da Revista Bras. de Fisica - 1976). 

1977 - Iniciado em Minas Gerais um projeto para melhoria do ensino 

de Fisica na rede oficial do estado, que se prolongou ate' 1979. Permitiu 

levantamento minucioso das condigges do ensino de Fisica em Minas Gerais 

e dos desastres da implantagao da lei 5692. 
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1978 -.Realizado em Belo Horizonte, sob o patrocinio do CLAF, um 

Simp6sio Latino-Americano sobre ensino de Fisica . 

1979 - Iniciada a publicagao da Revista de Ensino de Fisica, pela 

SBF. 

1979 - Realizado no R.J. o IV SNEF, que contou com a participagao 

de grande niimero de professores do 2 9  Grau, sob a coordenagao do Secre - 

tirio de Ensino da SBF e colaboragao de grande numero de professores da 

UFRJ. Caracterizou-se pelo trabalho ativo do grupo, com intensa partici-

pacao dos professores presentes ao Simp6sio. (Ver atas publicadas na Re. 

vista de Ensino de Fisica 1979 e 1980). 

1982 - Realizagao do V SNEF em Belo Horizonte sob a coordenagao 

de Arthur Eugenio Quintio Gomes. 

Principais caracteristicas dos Simpasios: 

I SNEF - Teve um carater de levantamento da situagao do ensino de 

Fisica no pais. Pode-se notar um enfoque comportamentalista e sua total 

alienagao a iminente Reforma ou um acordo com os pressupostos desta re -
forma: implantagao das licenciaturas curtas e do ensino profissionalizan 

to (que teriam nefastas repercuss5es no ensino de Fisica). 

II SNEF - Embora se mostrasse maior vitalidade na area de ensino 

de Fisica, percebeu-se ainda total omissao em relagao a lei 5692, ja 

implantada, a tal ponto de ter sido sugerido o adiamento da discussao do 

assunto pela ignorancia dos presentes a respeito da mesma. Seria uma pos 

tura de perplexidade? 

III SNEF - Uma reuniao muito grande, com grande participagao, mui-

tos trabalhos apresentados. Algumas conferincias foram o ponto alto da 

reuniao talvez pelo desenvolvimento das reformas (L.A. Cunha). 

IV SNEF - Foi possivel maior participagao dos presentes pela orien 

tagao dada aos trabalhos. Talvez ja houvesse maior conscientizagao 	das 
distorsOes por parte de todos em relagao aos v6rios problemas tratados. 

V SNEF - 

Comentarios Gerais: 

- Pode-se perceber a falta de memOria, observando a repetigao dos 

assuntos discutidos. 

- Devemos incentivar, nos cursos de p6s-graduagao um estudo mais 

profundo da bibliografia disponivel. 

- Deve-se registrar entre os participantesa pequena representivi-

dade de professores do 2 9  grau, de alunos (de p6s-graduagao, graduagao e 

2 9  grau) e de educadores, sociOlogos, psicologos, etc., para implementar 

a interdisciplinaridade. 
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E notAyel taqbem a Aqu4ae total Auae.n0A daa Autoridades educacio-

nais e dos pesquisadores em TYSica, Estivemos assim muito fechados sobre 

n6s mesnos. 

- A enfase no ensino experimental da Ffsica, tao propalada em pra 
ticamente todas as reuni6es, nao passou para a sala de aula. Estamos ho-

je em relagao a este ponto em situagao muito prOxima aquela de 1953, 6 - 

poca do 1 Curso de Aperfeicoamento para os professores de Flsica do Ensi 

no Secundario. 
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3; ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO DO V SNEF 

No dia 29 de janeiro de 1982, com inicio as 15 horas, reali - 

zou-se a Assembleia de Encerramento do "V Simposio Nacional de Ensino 

de Fisica" promovido pela SBF, tendo, como local o o Departamento de Fi-

sica da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Dando inicio aos trabalhos desta sessao o Prof. Arthur Eugenio 

Quintao Comes, Coordenador Geral do SimpOsio e presidente da mesa, con-

vidou a Profa. Beatriz Alvarenga Alvares do Departamento de Fisica da 

UFMG e o Prof. Carlos Roberto Appoloni da Universidade Estadual de Lon-

drina, para participarem da diregdo dos trabalhos. Em seguida, proferiu 

palavias de agradecimento a todos os participantes e pessoas que colabo 

raram na organizacao da reuniao, e deu conhecimento aos presentee da pau 

to da Assembleia: 

PAUTA DA ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO DO V SNEF 

1 - Relaterio das Mesas Redondas e Debates: 

(5 min. para cada apresentagao) 

1.1 - Ensino de Ciencias no 1 9  Grau 

1.2 - Ensino de Fisica no 2 9  Grau 

1.3 - Ensino de Fisica no 3 9  Grau 

1.4 - Fisica Te6rica e Experimental - Conexao com o Ensino 

1.5 - Pesquisa em Ensino de Ciencias 

1.6 - Financiamento do Ensino de Ciencias 

1.7 - Atividades Extra-Curriculares 

1.8 - Analise dos SNEF's 
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2 - Mogiies, Recomendacoes e Propostas. 

(3 minutos no maxima para cada intervensao do plenirio) 

3 - Indicagao de nomes para a Comissao de Ensino da SBF 
,e;\  

4 -*Analise do V SNEF e propostas para o VI SNEF 

5 - Encerramento 

1 - RelatOrio das Mesas Redondas e Debates  

Os trabalhos da Assemblaia prosseguiram com os relatos 	dos 

coordenadores de cada Mesa ou Debate. 

1.1 - Mesa Redonda: ENSINO DE CIENCIAS NO 1 9  GRAU 

Coordenadora: Suzana de S. Barros 

Secretgrio : Joao Antonio Filocre Saraiva 

1.1.1 - Participagao dos membros da mesa: 

1 9  - " I Encontro de Ensino de Fisica da Regiao de Londrina" 

Prof. R. Nardi - Londrina - Parana 

2 9  - "A Fisica no Ensino de Ciencias das primeiras quatro 

series do 1 9  Grau" 

Suzana L. de S. Barros - UFRJ 

3 9  - "Ensino de Ciencias no 1 9  Grau" 

Prof. H.Garcia - Faculdade de Educagao - UFMG 

4 9  - "Ensino de Ciencias nas Quatro Primeiras Series do 

1 9  Grau; Relato de algumas visitas as Escolas da Re-

de Oficial da Grande Sao Paulo" 

Prof. Joao Zanetic - USP 

5 9  - "Alguns Aspectos do Trabalho de Ciencias desenvolvidos 

na Escola de 1 9  Grau Novo Horizonte - SP" 

Prof. Joao Zanetic - USP 

6 9  - "Formacao de Professores de Ciencias" 

Prof. Luiz Otavio Fagundes do Amaral - Dept 9  de Qui-

mica da UFMG 

1.1.2 - Grupos de trabalhos formados  

- Que ciencia deve ser ensinada no 1 9  grau (porque - o/que - 

como) 

- Livros texto 

- A formagao do professor do 1 9  grau 

- Ensino profissional no primeiro grau 

- Integragao Universidade/1 9  grau 
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a) Aspectos da realidade, levantados nos Grupos de Trabalho  

- Falta de vagas nas escolas primarias pnblicas. 

- Evasdo de professores - Causas - Salarios. 

- Faltas de verbas - Condicdes de trabalho dos Professores. 

- A maioria dos estudantes nao terminam a e serie (apenas 20% 	dos 

alunos matriculados na la serie atingem a 5a serie). 

Sobram vagas nas escolas normais (que formam professores para as 4 

primeiras series do 1 9  grau)- 

- Ensino de Ciencias livresco, informativo (memeria). 

- Finalidade do Ensino de Ciencias no 2 9  grau: vestibular. 

- Professores mal preparados, sem participacao nas decisoes sobre o 

seu prOprio trabalho. 

(*) metodo experimental. 

- Livros padronizados, inadequados e ultrapassados - gastos de verbas 

oficiais (PLIDEF) ineficiente. 

- Carater comercial e de lucro da indilstria editorial - Livros des - 

cartgveis. 

- Contend° elitista e ideolegico nos livros-textos. 

- Falta de integracdo Universidade/1 9  e 2 9  graus. 

- Professores 1 9  e 2 9  graus distanciados da Universidade. 

b) RecomendacOes  

- "Porquede enSinar. Ciencias" tem resposta nas necessidades prOprias 

da educacdo geral, que entendemos como a aquisicao de instrumentos 

que permitam a crianca, futuro cidadao e nao futuro cientista, en-
tender criticamente o mundo que o cerca para poder interagir com 

ele e ser agente efetivo de transformagdo. 

- Aprofundar o curso de formacdo de professOres para o 1 9  grau(f0m4!-- 

 serie) de 2 ou 3 para 4 anos. 

- Lutar para que acabem oscursos Licenciaturas Curtas. 

- Cursos especificos de extensdo e complementacao. Ex.: Instrumen 

tagao para o Ensino Ciencias. 

- Criar condicoes de ensino profissional para todos os estudantes da 

2 a e serie que \Tao integrar cedo o mercado de trabalho. (obri - 

gacoes do Estado) - Ensino supletivo. 

- Criar maiores condicoes de integracdo escola - comunidade. Verbas 

apropriadas para ensino, merenda escolar. 

- Considerar a questa° do livro didatico dentro da atual conjuntura 

educacional que precisa mais verbas, autonomia e democratizacao. 

- Evitar a renovacao artificial do livro diditico cm fins de lurro. 
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- Conscientizar a Universidade do seu dever de integragao com o 1 9 

 grau, institucionalizando programas apropriados (Ex. U.F.M.Grosso, 

UESC, U.E. Londrina) e promogOes (feiras de ciencias. etc.). 

- Divulgagao de trabalhos. 

- Fromogao pela SBPC de simpOsios regionais para discutir os proble-

mas levantados neste simpOsio relativos ao primeiro grau, incluin-

do a participagao dos professores em todos os niveis. 

1.1.3 - Pleniria "Ensino de Ciencias no 1 9  Grau" 

0 grupo de trabalho que discutiu o ensino de Ciencias no 

1 9  grau durante o V SNEF sugere nue SBF, procure criar 

junto a Secretaria de Educagao, aos Centro de Ciencias, 
as Escolas Normais, aos Sindicatos e Associagoes de Profes 

sores e junto ao prOprio MEC atraves,de seus diversos Or 

gaos, mecanismos e subsidios que possibilitem um trabalho 

integrado desses Orgaos visando a concretizagao de uma a-
ged° junto ao Professor e a Escola. 

1.2 - Mesa Redonda: ENSINO DE FISICA NO 2 9  GRAU  

Coordenadora: Ana Maria Pessoa de Carvalho (SP) 

Secreteria: SOnia Maria de Almeida (MG) 

1.2.1 - 0 trabalho da mesa redonda foi iniciado com a apresen - 

tagao dos trabalhos pelos participantes na seguinte or-

dem:Prof. Ronaldo Lucidio de Avellar (MG) que apresen - 

tou a proposta para a formagao de um tecnico de Ensino 

de Ciencias (texto anexado ao xelatOrio);. a seguir o 

Prof. Jose de Pinho Alves Filho (SC), apresentou os da-

dos relativos ao 1 9  SimpOsio Catarinense de Ensino de 

Fisica (texto anexado ao relatOrio), seguindo-se a expo 

sigao do professor Dacio de Moura (UFMG) que apresentou 

algumas questOes sobre a problematica do Conteildo no 

Curriculo de Fisica do 2 9  grau (texto anexado ao relate, 

rio); finalmente, a Coordenadora da mesa redonda, Profa. 

Ana Maria Pessoa de Carvalho (SP) expOs seu trabalho,no 

qual analisa alguns fatores que influenciaram as mudan-

gas do Ensino de Fisica (texto anexado ao relatOrio). 

1.2.2 - ApOs estas exposigOes seguiu-se um pequeno debate e fo-

ram tirados temas, sugeridos pelo plenario, para a dis-

cussao em grupos menores. Foram sugeridos os seguintes 

temas: 
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Conte6do no 2 9  grau e carga horgria 

0 tgcnico em laboratOrio de Ensino de Cigncias 

Naleos de Professores e Interaggo Universidade e 2 9  grau 

Condigoes de aprendizagem do aluno 

Condigges de trabalho do Professor 

Anglise dos Questiongrios 

Formacdo do Professor. 

Na realidade foram constituidos apenas 5 grupos, ngo tendo havido 

componentes para discutir o 6 9  e 7g temas sugeridos. 

Os assuntos discutidos nos grupos foram levados a sessao plengria, 
quando os relatores, apresentaram suas conclusoes, propostas e mocaes. 

Foram apresentadas as seguintes conclusoes: 

Tema: Conteiido do 2 9  grau e carga hordria 

	

0 grupo entende que na elaboragdo dos curriculos e na forma 	de 

abordar os conte6dos devem ser observados os seguintes objetivos gerais: 

- oferecer aos alunos uma visa° da fisica que chegue bem prOximo 

dos desenvolvimentos mais recentes construidos pelos fisicos, is 

to 6, ;aproximar ao maxim° a visgo do mundo oferecida pela fisica 

escolar aquela oferecida pela fisica "em andamento"; 

- deixar clara a metodologia ou metodologias utilizadas pelos fl - 

sicos; 

- servir de ferramenta para a explicaggo dos equipamentos(tecnolo-

gia) utilizados no cotidiano do aluno; 

- mostrar que o desenvolvimento da fisica e parte integrante da his 

tOria geral do homem, estando assim condicionado por interesses 

economicos, sociais e ideolOgicos. 

Atingir estes objetivos implica em um processo intenso de discus-

sgo nas diversas regides, atraves de reuniges de professores e de todos 

os envolvidos no processo educacional, nas escolas, nas regionais da 

SBF, nas .entidades de classe, etc. 

Os resultados de tais atividades devem ser veiculados atravgs da 

Revista de Ensino da SBF. 

Tema: Naleo de Professores de Fisica e Integragdo da Universidade 

com o Segundo Grau  

Tendo em vista que a idgia de se criar n6cleos de professores de 

Fisica est5 vinculada a uma estrutura formal, e diante dos fracassos 

das tentativas anteriores na criagdo dos mesmos, achamos que seria mais 

objetivo e mais adequado a criaggo de Grupos de Professores de Fisica. 
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Estes grupos, longe de uma estrutura muito formal, a principio poderao 

ser constituidos por aqueles elementos que demonstrarem interesse em 

participar junto a trabalhos que sejam dirigidos ao ensino de Fisica a 

Nivel de Primeiro e Segundo Graus. Para os trabalhos iniciais dos mes-

mos, ficou estabelecido o seguinte: 

- os grupos se organizarao internamente a nivel local (por cida-

de, estado ou regiao), de modo que, apos um amadurecimento do 

trabalho, procure-se uma definigao a nivel Nacional; durante 

este tempo haverg uma comunicagao, por correspondencia 	entre 

os mesmos, com uma finalidade de troca de experiencias e infor 

maga- es. 0 material desta correspondencia e dos trabalhos 	dos 

grupos deverg ser periodicamente publicado na Revista de Ensi-

no de Fisica da SBF; 

- os grupos ficarao ligados a SBF atraves de sua Secretaria 	de 
Ensino, ou de sub-secretarias que, conforme a necessidade de 

cada regiao, possam vir a ser criadas, coordenadas pela comis-

sdo de ensino da SBF, atraves dos representantes regionais; 

- estes representantes regionais deverao ser eleitos pelos profes 

sores da regiao atraves de Simpdsios Regionais; 

- os representantes atualmente indicados serao temporgrios, ate 

a proxima reuniao da SBPC em julho de 1982, onde serdo apresen 

tados os eleitos de cada regiao. 

Tema: Condicdes de aprendizagem do aluno 

As condigoes de aprendizagem, nao podem ser vistas presas entre 

as quatro paredes da sala de aula, pois achamos que os fatos externos 

sdo os que determinam diretamente os fatores internos de uma sala de 

aula. Nocaso especifico das ciencias exatas, os conteridos filos6fi -

cos distanciam alunos e professores e abrem um vazio na relagao aluno 

x aluno e aluno x professor, devido as ideologias as quais estes con 

teudos estao subjugados. As condigoes de aprendizagem, se perdem en - 

tre as contradigOes inseridas pelo sistema no sistema educational. 

Partindo deste ponto de vista sugerimos 

a) Condicdes do Professor: 

- condigoes contratuais que lhes garantam estabilidade no em-

prego; 

- remuneragao condizente a fim de permitir boas condigoes de 

vida sem que seja forgado a se sobrecarregar com outros em-

pregos, comprometendo a qualidade didgtico; 
-"major autoftomia do professor nas decisOes. 
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b) CondigOes do aluno: 

- alimentagao minima garantida; 

- boas condigoes sanitarias do local onde mora e atendimento 

medico garantido; 

- meios financeiros necessarios para o aluno frequentar a es-

cola, tais como para compra de material escolar, transporte, 

indumentaria, e outros; 

- renda suficiente para a familia para poder dispensar a for-

ga de trabalho do aluno. 

OBS.: 0 Ultimo item nao foi de aprovagdo unanime do grupo. 

c) Interligagao vertical e horizontal: 

Ligagao entre si das disciplinas e ligagdo entre si do conteii-

do de cada disciplina. 

d) Emprego de uma metodologia que visa fomentar a evolugdo do in-

telecto do aluno, e nao apenas transmitir um contend°, partindo do ni - 

vel mental do aluno. A metodologia deve ser problematizadora experimen-

tal. Deve ser dada tanta importancia as aulas praticas como as tenricas, 

ressaltando-se a importancia do manuscrito por parte do aluno do mate - 

rial colocado a sua disposigao. 0 material deve ser barato, de 	acordo 
com a realidade do pais e deve-se incentivar a construgio do mesmo, des 

pertando-e a imaginagdo e capacidade criativa de alunos e professores; 

e) 0 professor deve tornar a sala de aula um espago democratic° 

onde os alunos aprendam a exercer sua autonomia, suas capacidades cria-

tivas e criticas e a questionar as atitudes autoritarias e as supostas 

verdades de autoridades (livro texto, professor, sistema escolar, etc.); 

f) As avaliagOes (inclusive recuperagOes) deverao ser um elemento 

de aprendizado: dando oportunidade de o erro ser parte dessa aprendiza-

gem e nao punigao por nota descontada e levando em conta as diferencas 

individuais, e sendo fator de incentivo para que alunos adiantados ou" 

"fracos" possam desenvolver suas possibilidades; 

g) Incentivar a participacao do aluno em atividades cientificas 

(Feiras, SimpOsios, etc...); 

h) Dominic) dos conceitos de Fisica por parte do professor,bem co-

mo habilidade do mesmo para propor, resolver e relacionar problemas. 

'Tema: "Tecnico de LaboratOrio de Ensino de Ciencias" 

A proposta de mogdo de um curso em nivel de 2 9  grau de Formagdo 

de Tecnico de LaboratOrio em Ensino de Ciencias nao foi aprovada 	em 

assembleia (1 voto a favor, 5 abstencoes 0 . 0 restante da assembleia 

contra). 

206 



Quando ja tinha terminado a plenaria o grupo Condicees de Trabalho 

do Professor apresentou suas conclusoes que passo a relatar. 

Tema: Condicoes de Trabalho do Professor: 

Os problemas levantados pelo grupo foram, principalmente: 

Existe uma "invasao" do mercado de trabalho por "profissionais" de 

outras areas. 

Os salarios sdo baixos e inexiste estabilidade no emprego, ocasio-

nando: 

excesso de carga horiria (havendo professores trabalhando em tres 

turnos); os professores vdo em busca de uma 2a atividade que, ndo raras 

vezes, passa a ser a principal ficando o magisterio em 2 9  plano. 

Quanto a infra-estrutura das escolas, notou-se: as salas de 	aula 
sio pequenas e, geralmente, superlotadas; ndo existem laboraterios sufi 

cientes (quando existem); faltam livros nas bibliotecas. (quando existem); 

ddo-se aulas para alunos de 2 9  grau supondo-se que a clientela 	passou 

por um 1 9  grau. 

As propostas do grupo sdo: 

- Que a SBF incentive a participacdo dos professores nos ergdos 

administrativos das escolas (visando a democratizacdo das mesmas) e 

nas entidades de classe. 

- Que haja uma ampliacdo da rede de escolas publicas. 

- Que haja maior frequencia (pelo menos de 2 em 2 anos) de con -

cursos para ingresso na rede official e maior estabilidade no emprego. 

- Que sejam promovidos cursos de reciclagem pelas universidades 

palicas. 

- Que seja oferecido ensino publico e gratuito em todos os niveis. 

- Que os professores procurem trabalhar em grupos na busca 	de 

melhorar as condicaes de ensino. 

1.3 - Mesa Redonda: ENSINO DE FISICA NO 3 9  GRAU 

1.3.1 - A Coordenadora da Mesa, Profa. Nice Maria da Costa Pinho, 

ndo pOde comparecer e a Coordenacdo Geral do SimpOsio indicou 	pars 

substitui-la o Prof. Francisco Cesar de Sa Barreto. 

Participaram da Mesa os professores: Amelia Imperio Hamburger(USP) 

- "Consideragees sobre Pesquisa e Ensino na Universidade.' 

. Jesus de Oliveira (UFMG) - "Proposta de Curriculo pars Licencia 

tura em Fisica". 

. Marilda Coutinho (SESU-MEC) - "Levantamento sobre Licenciatura 

feito pelo MEC". 
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. Ildeu de Castro Moreira (UFRJ) - "Algumas ConsideragOes sobre 

Ensino de Fisica (Bacharelado). 

. Maurice Bazin (PUC/RJ) - "Organizacdo das Atividades nos Labo-

raterios Basicos". 

(A Integra das palestras sera publicada nos Anais do V SNEF). 

1.3.2 - Ap6s a apresentacdo das palestras foi discutido a forma 

de organizacdo em grupos de trabalho. Foram constituidos 5 grupos: Ci-

clo Bdsico, Licenciatura, Bacharelado, Ensino e Pesquisa e Ensino Expe 

rimental. Os grupos se reuniram no dia 27/01/82 por um periodo de duas 

horas. 

Sem nenhuma decisdo previa todos os grupos preferiram apresentar 

um levantamento de ideias, apontando aquelas que obtiveram consenso-, 

sem entretanto formalizar mocees ou propostas. Essa atitude Rode indi-

car uma maturidade adquirida de simpOsios anteriores onde propostas mui 

to bem definidas nunca chegaram a se concretizar totalmente. Parece ser 

consenso que novas formas de encaminhamento devem ser pensadas. 

Os resultados dos debates nos grupos de trabalho, apresentados na 

sessa
4  
o plendria (dia 27/01/82 de 5:00 - 17:00 hs) pelos coordenadores, 

sdo os seguintes: 

Grupo I - Ciclo Basic° (Coordenador: Oldair Gonsalves, UFRJ) 

Participaram 21 congressistas, sendo que doffs haviarn participado 

do IV SNEF, provenientes das seguintes Universidades: UF Parana", UFMG, 

UF Juiz de Fora, UF Piaui, UFRJ, UNESP (Rio Claro) UNICAMP e USP. 

Pelo relato das experiencias verificou-se: 

a) Foi tendencia geral a aceitagdo da diversificagdo dos cursos 

bdsicos. Discutiu-se em particular a experiencia da UNICAMP que esta-

belece que cada professor fica totalmente responsavel pelo seu curso, 

apresentando relatOrio semanal ao coordenador. 

b) Tendencia das Escolas Profissionais em trazer de volta os 

cursos b6sicos. 

c) Foi.  recomendagdo principal dessa discussdo que a fisica bd-

sica fosse ensinada por profissionais da fisica. 

Alem disso foi feita a seguinte recomendacdo: "Reafirmando as 

conclusoes do IV SNEF, parece fundamental que, mesmo considerando to 

das as falhas e problemas criados pelo ciclo bdsico, nao se introduza 

uma nOva mudanca na universidade sem que se levante as reais conside-

racOes e consequencias da atual reforma. Que todos os Professores,(em 

particular das Universidades Federais) discutam e participem de gru - 

pos de estudos que visem detetar e solucionar os problemas inerentes 

ao ciclo bgsico a fim de evitar que uma nova reforma universitdria(que 
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talvez ocorra breve) reflita principalente a luta pelo poder e ndo a 

busca da efetivagdo dos reais interesses do ensino". 

Grupo II - Licenciatura (Coordenador: Jesus de Oliveira - UFMG) 

Foram apresentadas as conclusOes que representaram o consenso dos 

presentes: 

a) As licenciaturas deverdo habilitar os professores para o ensi-

no de 1 9  e 2 9  graus. 

b) A SBF deverd se esforgar para publicar no seu Boletim Informa-

tivo ou Revista de Ensino de Fisica projetos de curriculos, propostas 

por diversas instituicdes que mostrem a viabilidade das sugestOes conti 

das no documento da SBPC (sobre a formagdo de professores de Ciencias). 

c) Deve ser incentivado, pelas autoridades competentes, o ensino. 

de Ciencias por disciplina no 1 9  grau. 

d) As Universidades devem se empenhar em oferecer cursos de trei-

namento e aprimoramento para professores de 1 9  e 2 9  graus. 

e) As Universidades deverdo promover reuniOes regionais periOdi - 

cas com representantes das Escolas e Universidades que mantem cursos de 

Ciencias (Fisica, Quimica, Biologia, Matemdtica e Ciencias) a fim de dis 

cutir os problemas relativos a formagdo dos professores de 1 9  e 2 9  graus. 

Grupo III - Bacharelado (Coordenador: Ildeu de Castro Moreira - UFRJ) 

A discussdo ndo se deu em torno de detalhes de curriculos e pro - 

gramas mas se prendeu aos objetivos gerais do curso de Bacharelado. Fo -

ram reafirmadas as conclusOes da IV SNEF, ou seja: "0 bacharelado deve 

dar formagdo final para aqueles que sairdo para o mercado de trabalho e 

ao memo tempo formagdo b6sica para os que prosseguirdo seus estudos e 

trabalho na Universidade e Institutos de Pesquisa". 

Foi salientada a necessidade da formagdo do bacharel para o ensi -

no, estimulando atividades tais como semindrios dados pelos alunos ou 

disciplinas pedagogicas optativas. 

Quanto a formagao experimental recomendou-se que uma maior atengdo 

fosse dada ao ensino experimental seja em nUmero de horas de trabalho de 

laboratOrio como em qualidade. Essa proposta procura estimular a forma - 

gdo de fisicos experimentais e capacitar o bacharel pars outras fungoes 

fora do magisterio universitdrio. 

Ainda, foi recomendada a inclusao de topicos de fisica macrosco -

pia, por exemplo, mecanica dos fluidos, elasticidade eletrodindmica dos 

meios continuos, termodindmica e outros. Essa proposta e motivada pela 

enfase excessiva a fisica microscopia que atualmente se observa na maio 

ria dos curriculos. 
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Alem das atividades de treinamento ou reforgo normalmente ofere-

cidos nos cursos, recomenda-se o desenvolvimento de atividades ligadas 

a pesquisa, tanto teerica quanto experimental. 
0 grupo salientou a importancia de experiencias diddticas e pro-

pos que seja usada a Revista Brasileira de Ensino de Fisica para esse 

fim. 

Sugeriu ainda a prdtica de trabalhos em equipe principalmentecon 

siderando que o trabalho em fisica e essencialmente coletivo. 

Grupo IV - Ensino e Pesquisa (Coordenadora: Amelia Imperio Hamburger-11SP) 

0 grupo de trabalho se reuniu com poucos componentes porque essa 

discussdo deverd ser tratada na mesa redonda "Fisica Teerica e Experi -

mental - Conexdo com o Ensino". 

Foram levantados os seguintes pontos: 

a) Salientando-se a importancia de o professor universitdrio ser 

um pesquisador a fim de que tenha condigees de dar uma melhor formagao 

aos futuros pesquisadores, bachareis e professores. 

b) A necessidade de se criar um ambiente real de trabalho, que a-

lem de ter garantida a infra estrutura, favorega um maior intercdmbio 

dos pesquisadores, permitindo um trabalho em equipe e procurando enri - 

quecer a interagdo limitada e pobre entre orientador - orientado. Essa 

forma de pensar o trabalho na Universidade visa favorecer a formagao de 

estudantes de graduagdo e pes-graduagdo. 

c) A necessidade de se aperfeigoar os criterios quantitativos da 

avaliagdo da graduagdo cientifica a fim de que sejam levadas em conta a 

qualidade dos trabalhos. A avaliagdo deve se basear tambem na contribui 

gdo que os trabalhos trazem para a formagao de novos pesquisadores e pa 

ra o desenvolvimento de novos curriculos, da pesquisa e da tecnica, fa-

zendo um consequente fortalecimento das Universidades como centros 	de 

ensino. A Universidade poderd assim alcangar maior repercussdo social 

seja pela importdncia da formacBo cultural, seja pela aplicagao do tra-

balho nela produzido. 

d) A viabilidade da existencia da pesquisa depende de apoio finan 

ceiro governamental estavel. 

1.3.3 - Plendria. 

Ape's a apresentagdo dos resultados dos grupos de trabalho 

foi aberta a discussdo ao plendrio de onde destacamos os seguintes pon 

tos: 

a) Sobre o ciclo basic° as manifestagoes foram em torno da manu - 

tengdo ou ndo de um curso unificado para todas profissdes, em especial 

Licenciatura e Bacharelado. Com  relagdo as aulas profissionais foi con- 
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senso que o ciclo bgsico seja dado por fisicos, mas que uma recomenda-

gdo geral no sentido de ser um Calico curso ndo deve ser feita nesse Sim 

pOsio pois as solugOes sdo variadas de acordo com a situagdo local (01 

dair Gongalves, Ramayana Gazzinelli, E.W.Hamburger, Ildeu de Castro Mo 

reira, Jesus de Oliveira, Milton Tavares). 

b) E.W. Hamburger sugeriu a introdugdo de trabalhos de fim de cur 

so pars bachareis (e mesmo licenciados) com o objetivo de estabelecer 

contacto com a pesquisa e tambem de proporcionar novas formas de tra-

balho, inclusive dando origem a novos criterios de escolha de temas pa 

ra pesquisa. Ele espera que o mestrado seja absorvido por esse traba-

lho e que a pos-graduagdo se destine ao doutoramento como pesquisa in 

dependente. Seguiu-se um debate, com a participagdo de F.C.Sg Barreto 

e Ildeu C. Moreira, onde foi apontada a necessidade de dinamizar tanto 

a infraestrutura quanto a capacidade docente para essa tarefa. 

c) Houve uma discussdo sobre a avaliagdo da pesquisa, E.W.Hambur 

ger questionou a representatividade da avaliagdo efetuada por 	Orgdos 

governamentais (p.ex. CAPES) e sugere que a comunidade tambem possa a-

valiar esses Orgdos, por exemplo, atribuindo-lhes notas de desempenho. 

F.C. Si Barreto acha a proposta interessante e esclarece que as avalia 

goes desses Orgdos sdo feitas por representantes da comunidade. Dessa 

forma a avaliagdo proposta por E.W.Hamburger deve ter em vista o desem 

penho do Orgdo nas suas fung5es de procuragdo e apoio a pesquisa e ndo 
no desempenho dos colegas representantes. 

d) Quanto ao apoio governamental estivel houve discussdo 	sobre 

que parcela da verba deveria ser orgamentgria. Houve consenso de 	que 

as verbas complementares devem ser usadas para gastos com novos equipa 

mentos, implantagdo de novas linhas, etc. Dessa forma a manutengdo das 

pesquisas (oficinas, tecnicas, salgrios, etc.) deve vir atraves de ver 

ba orgamentgria, automgtica da Universidade. Salientou-se tambem que a 

existencia de varias fontes de recursos e desejgvel. (E.W.Hamburger, F. 

C.S5 Barreto, Alaor Silveri° Chaves, R.Gazzinelli, Oldair Gongalves). 

e) No desenvolver da discussdo sobre o financiamento da pesquisa 

ser atraves de projetos evidenciou-se que em alguns locais as estrutu-

ras dos departamentos ndo comportam as atividades que estiverem 	fora 

dos projetos existentes (E.W.Hamburger, A.I.Hamburger e Ildeu C. Morei 

ra). 

f) E.W.Hamburger comenta que a SBF nio tem estrutura para fazer 

grandes levantamentos de dados, e salienta que Orgdos do governo, como 

CNPq, tem melhores condigoes para executar essa tarefa. Sugere a cons-

tituigdo na SBF de grupos de trabalho, a partir da Comiss5o de Ensino, 

para estudar quest5es especificas. 

211 



g) Nelson Ferrari Junior levantou a questa() de necessidade da 

SBF criar espagos (SimpOsios, reuniees regionais) para que os proble - 

mas do ensino de Fisica nas instituigees particulares onde nao existe 

pesquisa possam ser discutidas pelos professores e alunos que nelas 

trabalham. Ainda levantou-se a questa° da pgs-graduagao para profes -

sores dessas escolas (F.C.Sg Barreto, E.W. Hamburger, A.I. Hamburger e 

N. Ferrari Junior). 

Finalmente para concluir o relaterio destacamos as criticas e pro 

postas levantadas na Plenaria com relagdo a organizaggo da forma de tra 
balho para a mesa redonda: 

- Para que os grupos de trabalho funcionem a partir de uma mesa 

redonda e necessgrio uma preparagdo anterior ao SimpOsio. Sem essa pre-

paragdo o trabalho dos grupos fica prejudicado e limitado. SO poderia 

funcionar se houvesse maior tempo como no IV SNEF que os grupos traba-

lharam durante 4 dias. 

- Algm disso, o tema da mesa foi muito extenso, o que tambgm pre-

judicou o aprofundamento das discussees. 

1.4 - Mesa Redonda:FISICA  TEORICA E EXPERIMENTAL  - CONEXAO COM 0 ENSINO 

Coordenador: Alaor Silveri° Chaves (UFMG) 

Secretgrio : Jafferson Kamphorst Leal da Silva (UFMG) 

a) Pontos mais realgados na Mesa. Redonda: 

- A tradigdo academicista favorece Trabalho Tegrico. 

- A nao-existencia de industria nacional desenvolvida desesti-

mula e dificulta a PESQUISA EXPERIMENTAL. 

- A descontinuidade dos programas de apoio pelos Orggos finan-

ciadores gera inseguranga na ATIVIDADE EXPERIMENTAL. 

- Os atuais metodos de avaliaggo de PRODUTIVIDADE sub-valori - 

zam atividades essenciais para a PESQUISA EXPERIMENTAL. 

b) Recomendagees para desenvolvimento da Fisica Experimental 

- Criar na Revista Brasileira de Fisica uma seggo "DisnumnAcAo E 

TECNOLOGIA". 

- Utilizar reuniges de Cambuquira para elaborar um programa de 

estimulo a Fisica Experimental (ensino e pesquisa). 
- Instituir uma verdadeira carreira de TECNICO com estrutura e 

remuneragdo atraentes. 

- Atribuir prioridades aos candidatos que desejam trabalhar em 

Fisica Experimental na concessao de BOLSAS DE INICIAQA0 C1EN 

TIFICA E POS-GRADUAQA0. , 

- E urgente conseguir maiores recursos orgamentgrios para equi 
pamentos, material permanente e de consumo. 
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1.5 - Mesa Redonda: PESQUISA EM ENSINO DE CIENCIAS  

Coordenador: Alberto Villani (USP) 

Secretario : Arjuna Casteli Panzera (UFMG) 

1.5.1 - Palestras dos participantes da mesa  

"A Pesquisa do ponto de vista de um Professor de 2 9  Grau" 

Jose B. Comes. (UFMG) 

0 expositor levantou os problemas fundamentais de todo o sistema 

educational e seus reflexos no ensino de Fisica de 1 9  e 2 9  graus (ava-

liagdo incorreta da situagao escolar, evasao escolar, deficiencia na 

formagao do professor, inadequagao dos textos e materiais didaticos , 

etc.); em seguida fez um apelo para que as pesquisas na area tenham uma 

perspectiva a longo prazo e se dirijam para esses problemas tentando o-

ferecer subsidios concretos para a sua solugao. 

"Uma Experiencia de Doutoramento em Ensino de Fisica no Exterior" 

M.F. Elia. (UFRJ) 

Apos relatar a histOria de seu envolvimento na area de ensino e 

de sua estada no Exterior, analisou as dificuldades metodolOgicas na 

pesquisa desenvolvida e levantou os riscos e as vantagens de um doutora 

mento na area de Ensino de Fisica no Exterior. 

As sugestees para eventuais experiencias analogas foram no senti-

do de salientar a ligagao do tema da pesquisa com a realidade educacio-

nal brasileira. 

Concluiu ressaltando as dificuldades institucionais' (falta de a-

poio sistematico) que a pesquisa na area vem sofrendo. 

"Pesquisa em Ensino de Fisica: Problemas e Perspectivas" 

A. Villani (Coordenador). (USP) 

Ape's introduzir a Pesquisa em Ensino como essencialmente interdis 

ciplinar e levantar rapidamente as razOes de sua importancia, o relator 

fez uma analise dos problemas Internos, Institucionais e na Prestagdo 

de Servicos que a area vem enfrentando. 

No sucessivo levantamento de propostas para a solugao, pelo menos 

partial, destes problemas, foram salientados os seguintes itens: 

- apoio financeiro dos Orgaos financiadores; 

- criagao e apoio aos grupos isolados; 

- abertura de um doutoramento na area; 

- criagdo de projetos 4brangentes; 

- envolvimento e assessoria aos professores de 1 9  e 2 9  graus. 

Finalmente foi proposta a criagdo de um Centro Interdisciplinar 

de Educagao Cientifica como centro de formagao, coordenagdo de pesqui-

sa e prestagao de servigos. 
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1.5.2 - DEBATES 

Durante os debates que sucederam as apresentagOes foram 

salientados os seguintes pontos: 

- importdncia de uma ligagdo das pesquisas locais com as reali-

zadas no exterior desde que seja garantida a sua autonomia; 

- importdncia da prestagdo de servigos na area; esforgo para a 

eliminagdo do academicismo e para o envolvimento dos professores de 2 9 

 grau; 

- critica quanto a escolha de temas, e sua pouca relevincia 	a 

pouca divulgagdo e a pouca fundamentagdo metodolOgica de algumas pes-

quisas em ensino que vem sendo realizadas. 

1.6 - FINANCIAMENTO DO ENSINO DE CIENCIAS 

Coordenador: Mircio Quintdo Moreno (UFMG) 

Secretirio: Ronaldo Alipio Mansur (UFMG) 

1.6.1 - Debates dos participantes da mesa  

- Jodo Antonio Filocre Saraiva 

Membro do Sindicato dos Professores de M.Gerais. 

Abordou o problema da evasdo na rede particular de M.G.; a evasdo 

apontada pelos patroes como problema para reajuste salarial de profes 

sores. Entretanto, estudos feitos pelo Sindicato mostram que, nos ulti-

mos anos, a anuidade cobrada cresceil com percentuais maiores que a des-

pesa das escolas com professores. 

- Jabes de Souza Ribeiro 

Secretario de Educagdo do Municipio de Ilheus. 

0 problema dos municipios brasileiros a maior parte da arrecada - 

gdo sai do municipio, permanecendo apenas 2%. Se os investimentos esta-

duais e federais sdo pequenos, a carga vai para o municipio, que dis - 

pOe de poucos recursos. 

Por isto, esti sendo implantado um LaboratOrio Central de Cien - 

cias que atendera a todos os colegios, piblicos e privados, do munici - 

pio. 

- Agildo Calina 

Prof. da UFRJ 

Abordou'o problema Ciencia e Tecnologia. Chama a atengdo para 	o 

fato de que, quando ndo sdo autenticas (Ciencia e Tec.) rid() gera produ-

gdo prOpria, limitando-se o pals a importar ambas. 

- Walter Garcia 

Pedagogo, Funciondrio do CNPq. 

A Superintendencia de Desenvolvimento Social do CNPq possui, entre 
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outros, um Setor de Educagao e Cultura. Falou sobre as pretensdes desta 

superintendencia em particular no campo da Educagdo e Cultura. Como pres 

suposto basic°, pensa que nao se pode melhorar o ensino de Ciencias sem 

melhorar o todo. 

Pretendem promover olimpiadas cientificas, apoiar feiras de ciencias, 

concursos de jornalismo cientifico. 

Fala de apoio do Ministerio da Educagdo e CNPq a projetos na area. 

1.7 - ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES  

Coordenador: Dietrich Schiel (Instituto de Fisica e Quimica-U.S.Carlos) 

Secretario : Maria'de Fatima Satuf Rezende (UFMG) 

0 trabalho foi prejudicado d'evido ao horario e tempo disponivel 

para as apresentagOes e debate. Mal houve tempo dos componentes da mesa 

exporem os seus trabalhos: 

- "Mini-cursos" - Ana Maria Pessoa de Carvalho (Fag da USP) 

- "Museu de Ciencias e Tecnologia" - Fernando Simoes Santana 
(Museu Ciencias/Tecnologia-BA) 

- "Feira de Ciencias e Atividades Extra-Curriculares" 

Dietrich Shiel (Inst. de Fisica/Quimica da OF Sdo Carlos) 

- "Atividades do CECIMIG - Feiras de Ciencias" 

Eulina Rosa Falcdo e Nair A.R.de Castro (CECIMIG) 

Mesmo assim foi possivel constatar que as diversas modalidades de 

atividades extra-curriculares como Centros de Ciencias, Clubes de Cien - 

cias, Feiras de Ciencias, palestras e cursos extra-curriculares tem pon-

tos em comum e nao podem ser desenvolvidos isoladamente. 

Os componentes da mesa constataram tambem o total isolamento des - 

tes trabalhos desenvolvidos nas diversas regiOes do pais. Para que estas 

atividades possam evoluir atraves da avaliagao de seus defeitos e vanta-

gens e imprescindivel uma troca de experiencias constantes. 

Para tanto houve consenso entre os presentes para propor: 

"Realizagao de encontros regulares sobre atividades extra-curri - 

culares envolvendo profissionais das areas de Ciencias e Educadores em 

geral, a serem realizados durante as reunioes da SBPC". 

Na impossibilidade de se chegar a conclusOes objetivas no exiguo 

tempo do fim do Simposio, a coordenagdo da mesa suspendeu os trabalhos 

para que estes possam ser concluidos na 3e Reunido da SBPC, em julho 

do ano corrente. 

1.8 - ANALISE DOS SNEF's  

Coordenador: Wojciech Kulesza (UFPa) 

Secretario : Olisia de Oliveira Damasceno (UFMG) 
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Inicialmente o coordenador Wocjciech Kulsza fez uma breve introdu - 

gdo na qual salientou que a ideia deste tema de debate surgiu do fato 

de que observa-se que as discussees ocorridas nos Simpesios 'Igo tem ex-

travazado os SimpOsios. 

A seguir lembrou rapidamente a temgtica de cada um dos 	SimpOsios 

anteriores. Dando prosseguimento o Prof. Hamburger fez um histOrico 

das atividades formals em ensino de fisica j6 ocorridos ate hoje no Bra 

sil. Este apanhado histOrico inicia em 1935 e incluiu os quatro primei-

ros SimpOsios Nacionais. Finaliza com coment6rios gerais salientando os 

seguintes pontos: 

1 - Existe uma falta de memOria e sugere que se incentive os estudos da 

Bibliografia nos cursos de graduagao e pOs-graduageo. 

2 - Com relagdo aos participantes ele sente a falta de: 

Professor de 2 9  grau, alunos de pes-graduagdo2  graduaggo e 2 9  grau, 

educadores, sociOlogos, psicOlogos, etc. (interdisciplinaridade). 

Pesquisadores de Fisica - autoridades. 

3 - Porque a enfase experimental que e dada em todo o SimpOsio lido pas-

sou para a sala de aula. 

Finalizando o Prof. Oldair Gonsalves fez uma anglise das mogOes, re 

comendagees e propostas saidas dos SimpOsios anteriores como uma forma 

de verificar ate que ponto•os encaminhamentos sac) levados a cabo. 

A assembleia mostrou preocupaggo com relaggo a existencia de pre - 

vias regionais para as discussoes, e estas ocorreram apenas 6 meses an-

tes dos SimpOsios. Foram feitas sugestees no sentido de reforgar as se-

cretarias regionais, e incentivar a participagdo do professor de 2 9 

 grau atraves de atividades promovidas pela Universidade, bem como a or-

ganizaggo dos prOximos SimpOsios, levar em conta os pontos levantados 

nos anteriores. 

2 - mogbEs, RECOMENDAgOES, PROPOSTAS 

2.1 - Mogees da Mesa Redonda "Pesquisa em Ensino de Ciencias" 

la MOVIO  
A Assembleia Geral do V SNEF, considerando: 

- que o apoio financeiro dos Orgeos financiadores nacionais ( CAPES , 

CNPq, FINEP, FAPESP e outros eventuais), a area de Ensino de Fisica, 
em termos de bolsas de pOs-graduagio, auxilio de pesquisa, financia-

mento de encontro e subsidios no desenvolvimento de projetos e na 

prestaggo de servigos, tem sido escasso e flutuante; 
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- que uma correta expansdo daquela area sup -6e um aprofundamento das pes 

quisas c  um envolvimento progressivo dos professores de 1 9  e 2 9  graus 

nas mesmas, nos projetos e na prestagao de servigos; 

- que atualmente tal aprofundamento e envolvimento somente pode-se dar 

com a ajuda de recursos nao institucionais; 

solicita a Diretoria da SBF para que atue junto aos Orgaos financiado 
res no sentido de aumentar e estabilizar o apoio financeiro para a a-

rea de Ensino de Fisica. 

"Aprovada por unanimidade". 

mogAo 

A Assembleia Geral do V SNEF, constatando; 

- que ja existe um niimero de Mestres em Ensino de FiSica; 

- que o doutoramento na area somente pode ser obtido no exterior; 

- que o doutoramento no exterior pode ser valido e significativo somen-

te se eventual; 

- que os Institutos de Fisica valorizam o doutoramento e pressionam pa-

ra sua realizagao; 

- que varios Mestres tiveram que abandonar a area para poderem progre - 

dir na carreira universitaria; 

- que e possivel reunir competencias interdisciplinares suficientes pa-

ra o apoio nas pesquisas de doutoramento, 

solicita a Diretoria da SBF para que encoraje a realizagao de traba - 
lhos de P6s-graduagao em Ensino de Fisica e particularmente a imple - 

mentagao do Doutoramento nesta area, na USP e em outras Universidades. 

"Aprovada com 10 abstengOes". 

DEBATE - "Atividades Extra-curriculares" 

(Para encaminhamento a SBPC) 

MOQA0  

"Recomenda a SBPC que realize durante cada reunido anual uma ses-
sac) para discutir as diversas formas de atividades extra-curriculares 
para ensino de Ciencias". 

"Aprovada". 

2.2 - Recomendacoes  

la Recomendagdo: 

Apresentada por: Nelson Fiedler Ferrari Jr. 

Bolsista de doutoramento - USP 
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Recomendagao no sentido de que se promovam atividades em reuniaes 

(SBPC, SNEF), grupos de trabalho, comissOes da SBF, etc  para dis 

cussao da situagio, perspectivas e alternativas para o ensino de Fl - 

sica no 3 9  grau emInstituicaes Particulares, inclusive naquelas onde 

nao se desenvolvem projetos de pesquisa. 

Esforcos devem ser dirigidos no sentido de aglutinar professores 

do referido ensino para participagao em tais atividades. Justifica es- 

ta recomendacao o fato de que inumeros problemas envolvem as atividades 

de ensino nestas InstituicOes, faltam canais efetivos para a discussao 

desses problemas, e, o que nos parece mais importante , o ensino nestas 

Instituicoes 6 responsavel pela formagdo da quase totalidade dos profes 

sores do ensino de 2 9  grau. 

"Aprovada por unanimidade". 

2a Recomendacao: 

Extraida da mesa redonda: "Pesquisa em Ensino de Ciencias" 

A Assemblaia Geral,do V SNEF, considerando: 

- que a existencia e a manutencao de pequenos grupos de pesquisa em En 

sino de Fisica 6 de grande importancia pars uma avaliacdo critica da 

realidade educacional e para uma ligacao com os professores de.1 9  e 

2 9  grau; 

- clue atualmente existem muitas dificuldades para a criacao e,manuten-

cao desies grupos em varios Institutos de Fisica, pela pouca yalori- 

	

zacao do trabalho de pesquisa na area, solicitando da Diretoria 	da 

	

recomendar aos Institutos de Fisica oferecer major apoio 	a 
formacao e manutencao de grupos de pesquisa em Ensino de Fisica. 

"Aprovada". 

3a Recomendagao: 

Apresentada por um Grupo de Formacdo de Nficleos de Professores. 

Recomendagoes a SBF e a SBPC. 

1) Programar uma tarde na Reuniao Anual da SBF em julho de 82 para um 

encontro de Professores de Fisica e Ciencias. 

(Mini SimpOsio de Ensino) 

2) Enviar officio as Secretarias de Educagdo Estaduais solicitando que 

liberem os professores da rede escolar de suas atividades para par 

ticiparem da reuniao anual da SBF. 

"Aprovada". 

2.3 - Proposta: 

la Proposta: 

Apresentada por Fernando de Souza Barros, Ramayana Gazzinelli, Beatriz 

A. Alvares. 
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"Reportagem anual sobre os progressos da Fisica" 

Propomos a organizacao de uma equipe para preparagao de uma repor 

tagem anual sobre os progressos da Fisica em geral, com destaques para 

os aspectos que impliquem em futuros desenvolvimentos tecnolOgicos com 

possiveis reflexos no Pais, e para os acontecimentos mais relevantes da 

Fisica brasileira naquele ano. 

Esta reportagem teria as seguintes caracteristicas: 

Formato - Nao se trata de uma revista de divulgacao, nem de um conjunto 

de artigos de revisdo. As reportagens seriam feitas em uma 

linguagem normalizada (com base nos textos de Fisica Geral do 

3 9  grau) visando atingir, prioritariamente, o professor de 2 9 

 grau. 

Veiculo de comunicacao - Um numero especial de Boletim da SBF preferen-

cialmente, um nUmero -especial da Revista de En 

sino de Fisica da SBF. 

"Aprovada" 

2a Proposta: 

"Sobre a Organizagdo do VI SNEF" 

- Que a comissdo de organizacao do VI SNEF promova, a exemplo do V Sim-

pOsio, reunioes pre-Arias nas diversas regiOes, com orientacoes claras 

para as Secretarias Regionais no sentido da ampla divulgacao da re - 

uniao. 

Que durante as reuniOes preparatOrias promova-se a leitura das 	atas 

dos SimpOsios anteriores com o objetivo de retornada dos pontos deixa-

dos em aberto. 

- Que durante as reuniOes preparatOrias, devido a diversidade de temas 
nos diversos niveis de ensino de Fisica abordados, se selecione aque-

les mais relevantes incentivando-se trabalhos previos nesses temas co 

mo subsidio para o SimpOsio. 

"Aprovada". 

3a Proposta: 

Apresentada por: Mario Assad, Marcos Elia , Tulio Jorge Santos 

Considerando que: 

- anuncia-se oficialmente a restruturacdo da Universidade brasileira; 

- tal processo podera ter profundas consequencias sobre toda a comunida 

de academica, em todos os aspectos que caracterizam a atividade Uni - 

versitaria; 

- a institucionalizacao de reformas na Universidade brasileira tem 	se 

realizado sem consulta ampla a comunidade academica, algumas vezes a-
propriando-se e deformando justos anseios da comunidade, ndo se tradu 
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zindo em real transformagao_das estruturas de participagao e decisao 

na Universidade. 

propomos que a Diretoria da SBF recomende a seus membros o efeti-

vo engajamento no processo de abertura e consolidagao de espagos para 

que os amplos seguimentos da comunidade academica determinem as dire - 

trizes politicas e organicas da Universidade,brasileira. 

"Aprovada por aclamagao". 

e Proposta: 

Apresentada por: E.W.Hamburger. 

Que a SBF organize um grupo de trabalho para proceder a avaliagao 
do desempenho das diversas agencias de apoio e foment() a pesquisa e ao 
ensino, quanto ao montante de auxilio e bolsas, presteza e isengao no 

julgamento dos pedidos, pontualidade nos pagamentos, presteza e corte-

sia, etc. A avaliagdo incluiria um questiondrio distribuido a pesquisa 

dores, professores, bolsistas, etc. 

"Aprovada com 8 abstengOes". 

Sa Proposta: 

Apresentada por: Deise H. Vianna, Nelson Pretto, Beatriz Alvarenga, 

Susana S. Barros. 

"Formagao de Professores". 

Um grupo de trabalho da SBPC e outras sociedades cientificas ela-

borou uma proposta para a formagdo de professores da Area Cientifica 

de 1 9  e 2 9  Graus, apresentada ao MEC como alternativa a proposta ela-
borada por Comissao de E4ecialistas de Ensino de Ciencia, instituida 

pela SESu/MEC. Esta instituicao, remeteu entdo a todas as Universidades 

as duas propostas acompanhadas de um questionario. A proposta da SBPC 

foi aceita pela maioria das instituigoes, com algumas ressalvas. A 

SESu/MEC trouxe a este SNEF as respostas ao questionario provenientes 

das diversas instituigOes que o responderam. 

Propomos que a SBF juntamente com a SBPC promova imediatamente um 

novo encontro do Grupo de Trabalho que elaborou a proposta de formagdo 

de professores pars analisar as sugestaes vindas das diversas Universi 

dades. 

"Aprovada". 

a 6. Proposta: 

Apresentada pelos componentes da Mesa Redonda: 

"Ensino de Fisica no 2 9  Grau". 
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Considerando que: 

- Na maioria das escolas, o numero de aulas de Fisica ji est6 abaixo do 

!Rimer° necessgrio para o cumprimento dos curriculos propostos para es 

to disciplina; como exemplo citamos a modificagdo elaborada pela Se - 

cretaria de Educagio do Estado do Rio de Janeiro que impOs a rede es-

tadual do 2 9  grau modificagOes no curriculo, incluindo na carga hori-

ria obrigatOria de Fisica, Quimica e Biologia, da la serie, uma nova 

disciplina "Ciencia e Tecnologia Contemporinea"; propomos: 

- que a inclus5o desta disciplina na grade curricular se seja feita sem 

a diminuigdo das cargas horarias obrigatOrias das disciplinas de Fisi 

ca, Quimica e Biologia em todas as series atuais e que seus objetivos 

e conteildos programeticos sejam discutidos amplamente atraves de to-

das as entidades representativas dos professores; 

- que a SBF trabalhe no sentido de conscientizar as autoridades compe-

tentes" de somenteautorizar alteragoes no curriculo ou nas cargas ho 

ririas, apOs debate com professores e outras pessoas envolvidas 	no 

processo. 

"Aprovada por aclamagdo". 

3 - INDICAcA0 DE NOMES PARA A COMISSAO DE ENSINO DA SBF 

1 - A Comissio deve ter 10 membros: 

Secret5rio de Ensino 

Secreterio Adjunto de Ensino 

02 membros ligados ao ensino do 1 9  grau 

02 membros ligados ao ensino do 2 9  grau 

02 membros ligados ao ensino do 3 9  grau 

02 membros ligados ao ensino do 4 9  grau 

Observagao: Dever ser respeitada a representatividade das diversas 

regioes do pais. 

4 - ANALISE DO V SNEF E PROPOSTAS DO VI SNEF 
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