Sociedade Brasileira de Fisica

VI SIMPOSIO
NACIONAL DE ENSINO
DE FISICA

Niteroi RJ 1985

NITEROI
RIO

DE

JANEIRO

1985
.

VI SIMPOSIO

DE

NACIONA-L

ENSINO DE FISICA

ATAS

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

FISICA

1 . INTRODUCAO

/NDICE
1. INTRODUCAO

3

2. COMISSAO NACIONAL PARA ORGANIZAM DO VI SNEF

9

3. PROGRANACAO DAS ATIVIDADES DO VI SNEF
I - Quadro de Atividades
II - Programagao Diaria

13
15

...... .

III - Atividades Culturais e de Lazer

16
23

IV - Propos.ta de Funcionamento-das Atividades
Desenvolvidas

.......... ....... ......

23

4. APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DO DIA DEiABERTURA
DO VI SNEF

27

I - Abertura

29

II - Relatos Regionais das Atividades de
Ensino.....
III - Conferencias

......

...................

5. APRESENTACAO DAS LINHAS BASICAS

30
67
69

- PESQUISA EM ENSINO DE FISICA

-72

I - Resumos dos Cursos

74

II-- Mesas i Redondas e Grupos de Traba lho

..

....

..,..-..

III - Comunicacoes Apresentadas

76
207

L.2 - INTEGRACAO ENTRE A AcA0 E A FORMAcAD DO
DO PROFESSOR DE FISICA
I - Resumos dos Cursos e/ou Ciclos de
E xposicOes ........ .....

236

236

II - Mesas Redondas e Grupos de Traba-

lh o

..... • . ........ ...

.......

III - Comunicac8es Apresentadas

244
300

L.3 - PROGRAMAS E CURRICULOS PARA 0 ENSINO DE
F/SICA

......

.............

I - Resumos dos CurSos

327
327

II - Mesas Redondas e Grupos de Trabalho

328

III - Comunicacoes Apresentadas .-,
6. APRESENTACAO DOS-ASSUNTOS-GERAIS
I. - Debates

.................

II - Encontros
III - Reuni&o

402
415
417
42.8

...-..--.- . .. „ ..... .

IV - ComunicagOes Apresentadas
7. ASSEMBLEIA GERAL DE ENCERRAMENTO

432
433
439

5

INTRODUCAO

1.

:

O VI SimpOsio Nacional de Ensino de Fisica foi rea

lizado de 21 a 25 de janeiro de 1985, na Uni.versidadeFe
'deral Fluminense, Niteroi, RJ, sob o patrocinio da Soci
edade Brasileira de Fisica.
A publicacdo das Atas ,do VI SNEF tentard reorodu zir parte. das discussoes ocorridas durante o evento.
Devemos lembrar que o VI SNEF teve_coma objetivos:
1) Dar continuidade is discusses slybfreEmsiino de Fisica, realizadas no Brasil,d4jramte-os ratimns 15 aftos.;
iirAprofundar temas necessarios ao desenv,olvimento do
Erisino de Fisica no Brasil;
iii)

Oportunizar o relacionamento entre professores

e

pesquisadores que trabalham na area;
iv)

Despertar novas perspectives de trabaiho no campo.

Para atingi-los, os „trabalhos se desenvolveram em
3 linhas bisicas:
L.1 = PESQUISA -EM ENSINO DE FISICA.

- INTEGRACAO ENTRE A ACAO E A FORMACA0 DO, PROFES ,,

SOR DE FISICA.

L.3 - PROGRAMAS E CURRICULOS PARA 0 ENSINO DE FISICA.
e ainda em ASSUNTOS GERAIS.
Acreditamos que os objetivos foram atingidos.

Se

parte dos temas ndo teve o aprofundamento necessdrio
foi devido a escassez de tempo para abordar to ampla
variedade de assuntos.
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Para minimizar o prrhlema citado no futuro, foi aprovada pela Assembleia Geral do VI SNEF a sugestao de.
que os prOximos SNEF's passem a ser realizados -de 2 em
2 anos, possibilitando assim um contabo. Jmais frequente
entre os participantes do evento.
0 VI SNEF contou com a suporte financeiro da Finan
ciador.ade Estudos e Projetos (FINEP)4, do Conseiho Naci
onal de Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico (CNPq),
do Subprograma Educagao para a Ciencia 4CAPES), da Se cretaria de EnSino Superior do MEC (SESu) e da Fundacao
de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo 'FAPESP) .
'Tambem recebeu apoio do Institut° de Fisica da UFRJ,Pre
feitura Municipal de Niter6i, C.E.Liceu Nilo Pecanha ,
ENITUR, Varig/Cruzeiro, Companhia Vale do Rio Doce, Pro
jeto Rondon e SENAI.
Em nome da Sociedade Brasileira de Fisica, gostari
amos de agradecer particularmente

a

Universidade Fede -

ral Fluminense pelo apoio dado ao VI SNEF, onde pudPmos
realizar todas as atividades corn a colaboracao de seu
.corpo docente e funcionarios. Nosso agradecimento esoecial:

a

Comissao Local, principalmente aos Professores

Gloria Queiroz, Fernando de Oliveira, Isa Costa, Susana
de Souza Barros, Wilma M.Soares Santos e Victor de Barros Brasil

a

Comissao Orcjanizadora Nacional, possibili

tando uma visao mais abrangente dos assuntos a serem abordados e incentivando a participacao de varios profes

7 •
sores das diferentes reqicies, do pai•; e. a todos que colaboraram, enfrentando os empeciihos, especiaiinente
Conceigao Vedovello e Humberto Tel*eira„ pelos servigos
de,Secretaria, e a Proft, Anna Maria P.,Carvalho, sempre
, -presente, dando solucOes imediatas aos problemas surgidos.

Rio de, Janeilco, .ieveneixo 4e 1943.

Deice MiAanda Vianna

-CooiLdenadoiza .Ge&a.e. do V1 SNEF-

2 . COMISSA0 NACIONAL PARA A ORGANIZACAO DO

VI St'EF.

II

2. ComissAo 'NACIONAL. PARA ORGANIZACAO.DO VI SNEF
-,beiseMiranda Vianna - (UFRJ).
Secret:aria de Assuntos de.7'Ensino da SBF
Coprderadora - •Geral, do VI SNEF
Anna Maria P. de Carvalho - (USP)
Secrearla Adjlant-ode Assuntos de Ensino da SBF
Dietrich Schiel , (USP - sao Carlos)
- Ernst Hamburger

(USP-- SP)

Marcos F. Elia - (limn
.7- Aurelio Leal Alves db - (UFPa) •
- Arden,Zylbersztajn - (UFRa).:
- Roberto Nardi

(UBL)

- Maria Sylvia Dantas - IUFMG)
Fernando de Oliveira - (UFF)
Secretario Regional-- RJ SBF

3 . PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES DO VI S9EF
I - QUADRO DE ATIVIDADES
II - PROGRAMACAODIARIA
III - ATIVITADESCULTURAIS E DE LAZER
IV - PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO DAS- ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

XilscAigOEs

,

.Cafe -''
Abettura

'

30 feira
22/01
CURSOS
Café
Redtndas

11

cORSOS ,

MR 1.2,2.2,3.2

MR . 1:3;2.3,3.3'

,VIDEOS

ALM0c0
VIDEOS

•AtMO.c0
VIDEOS

Caminicacoes

Grupos de

Conferencia 1

Trabalho (GT)

latna

GrtipoS de
Conferencia 2

CURSOS -

Cafe :.
'mesas Redondas

solene .. Mesas
MA 1042:L3A.
RegionaiS: ALM090.

A1.2,1000,

50 feira
24/01:

:Café
Mesas Redondas ' •

......,..2.jetPelatOS

40 feira
23/01
-

Encontros/Debates'

Traba1ho (GT)
-Encontros/Debates

aLION

Atividades

60 feira
25/01
CURSOS -: •
• Cafe
Plenaria das
.'' lir'-ihas':PASiCat

CotunicacSes•
GrupoS de.
Trabalho (GT)
Encontrot/Debates

.1,M090,.
VIDEOS

Comunicagoes
Assembleia
Geral

,

PROGRAMA DA0 DAS AT 1 VI DADES _PO VI

20 feira
21/01

Culturais e Lazar
-n

U1

16
II. PROGRAMACAO DIARIA :
. 2 11 Aetna - Dia 21 de Janeiko - UNE UFF - Reitokia
8h as 9h3Omin

- Inscricaes
Recebimento de material

9h3Omin as 10h3Omin - Abertura do VI SNEF-Seus objetivos
10h3Omin as 12h3Omin- Relatos Regionais das Atividades
de Ensino.
12h3Omin as 14h

- ALMOCO

14h as 16h

- Conferencia 1 - "0 Interior dos
Atomos".
Prof. Ronald Shellard (PUC-RJ)

16h as 18h

_ - Conferencia 2 - "Perspectivas da
Educagao Brasileira". .
Prof.Luiz Antonio Cunha (UFF)

. 3(1 be ii a - Dia 22 de Janeino - Fete. de Dilteito
8h as 9h

Cursos eCiclos de Exposicao.

- C 1.1 - Metodo de analise de dados experimentais
em pesquisa educacional (abordagem explora
toria quantitativa).
- C. 1.2 - Metodo de analise de dados experimentais
em pesquisa educacional (abordagem explora
toria qualitativa).
- C 2.1 - Propostas para o Ensino de Ciencias.
- C 2.2 - Aplicagoes do "Basic" no Ensino de Fisica.
- C 2.3 - Eletronica para o professor do 29 grau.
- C 2.4 - Propostas para o Ensino de Fisica no 29
grau.
- C 2.5 - Avaliacao de aprendizagem.
- C 3.1 - Historia e Filosofia da Fisica - realidade
e construcao no ensino de fisica.
- C 3.2 - Equipamentos sobre eletricidade e magnetis
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-

mo.
9h as 9h3Omin

- INTERVALO

9h3Omin as 12h

- . Mesas Redondas

Problemas criticos no ensino de Fisica.
Integracao entre 19, 29 e 39; graus no ensi
. no de 11 a 4a Series.
-MR.3.1 - Formacao do pesguisador e professor do 39
-MR.1.1

12h as 13h3Omin

13h30min,

as

15h

- ALM0c0
. sessoes de video
. reuniao dcrCorpo, Editorial da
Revista de Ensino.de Fisica.
- SessoeS de Comunicacao
(serao distribuidas por assuntos
e apresentadas em diversas salas)

15has 17h3Omin.

- SugestOes para Grupos de Trabalho. referentes
M.R. 1.1 :
Outros problemas criticos no ensino de Fisica.
-GT1.1.B- Avellagao-da aprendizagem: razes e consegdenciaS.

a

• referentes a M.A. 2.1
-GT2.1.A--O:cgte e comoensinar Ciencias de 11 a
series. 0 conhecimento das Ciencias atra ves da-atividade do aluno.
-GT2 1,B- 0 livro texto de Ciencias de , 11 a 41 series.
-GT2,1.C- Integracao,entre a escola, comunidade e os
centros de-divulgacao cientifica.

a

. referentes
M.R. 3.1
-GT3.1.A- Bacharelado: grau terminal? Conteado curri
cular. Regionalizacao de curriculos.
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-GT3.1.B- Pos-Graduagao: formagao do pesquisador do
39 grau? Conteudo curricular. Interdisci
plinaridade. Regionalizacao de curriculos- .
.--GT3-1:.C- A fisica nos outros cursos de formacao do
pesquisador 'e professor do 39 grau (Biologia, Matemiticagenharia, Farmacia, Qui
mica, Geografia, etc--).
. 17)130min as 18h3Omin- Debates / Encontros
- D. 1 - Implicacoes,da Filosofia e Historia da Ci.encia para o Ensino de Fisica.
- D. ii:- 0 Ensino de Fisica nas Universidades, visto pelo movimento docente.
- E. i - Divulgacao Cientifica.

.

44

-

23 de Jarteito

-

Fox

—

de Dixeito

8h as 9h

- Cursos e Ciclos de Exposigoes
(continuacao dos C 1_1, C 1.2 ,
C2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C2.5;
C •.1, -C 3-2).

9h as 9h3Omin

- INTERVAL°

9h3Omin -as: 12h

- Mesas Redondas

-MR.1.2 - Problemas metodolOgicos no Ensino de Fisica.
series-MR:2-2 - Ensino de Ciencias de 5 a
-MR-3.2.- Formacao do professor de 29 grau.
12h as 13h3Omin

- ALMOCO
. sessOes de.video.

13h3Omin as 16h

- Sugestöes para Grupos de Trabalho

referentes 5 M.R. '1.2:
-GT1.2.A- Como trazer para a sala de aula os resulta
- dos das pesquisas em Ensino de Fisica ?
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. referentes a M.R. 2.2:
-3T2.2.A-Discussao sobre livro texto de 54 a 84 se--'
ries.
-GT2.2-13- 0 entendimento dos conceitos de Fisica de
54 a .84 series.
-GT2.2.C- 0 papel dos Centros de •Cienclas no ensino
de
a 84 series.
. referentes a M.R.
-GT3.2..A., A formacao do educaslor - , propostas pare as
licenciaturas.
.0 ensino de Fisica no 29 grau. A ciencia
emquestaa: o conteado programatico deve
acompanhar o avanco cientifico-tecnologi
co? Regionalizagao ou nao de curriculos.
0 papel do laboratorio..
-GT3.2.C- As disciplines integradoras na formacao do
professor e o aprofundameato em Fisica.
16h as 17h
- Debates
- D.iii - Quest5es de pesquisa sobre livro-texto.
- D. iv - Utilizacao ,do microcomputador no ensino de
Fisica.
. 5 1:1 6eika - Dia 24 de JaneiAo - Fac. de DiA.eito
- Cursos e Ciclos de Exposigoes

8h as '9h

(continuagao dos C 1.1, C 1.2 ,
C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C2.5,
C 3.1, C 3.2).

9h as 9h3Omin

- INTERVALO

9h3Omin as 12h

- Mesas Redondas

Formacao do pesquisador em ensino de Fisica: analise dos modelos existentes.
- Atualizacao do professor de Ciencias / Fisica.
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Formagao do professor de 19 grau.
12h as 13h3Omin

- ALMOCO
. sess6es de video
. reuniao sobre a participacao
brasileira na Comissao de Educa
cao da IUPAP.

13h3Omin as 15h

- Sesseies de Comunicagao
(serao distribuidas por assuntos
e apresentadas em diversas salas)

15h as 17h3Omin

- Sugestoes para Grupos de Trabalho

referentes a M.R. 1.3:
-GT1.3„A- A formagaodo pesquisador em ensino de Fisica deveria ser especifica,.como na UFRGS
ou em Cianclas (modalidade fisica) coma na
.USP ? Dever-se-ia promover a priacao de no
vos mestrados em ensinoda - Fisica ou em en
sino de Ciancias - ? Ou ambos ? Qual o papel
da Faculdade de Edupacao na formacao desse
pesquisador ?
-GTI.3.B- A questao do curriculo: a enfase deve ser
em Fisica ou em ensino ? Ou.igual enfase
para ambos ? Ou, : ainda, enfase na pesqui sa ? Nesse caso, que tipo de pesquisa: for
mal-empirica, participativa ou dialetica ?
. referentes a M.R. 2.3:
-GT2.3.A- 0 papel das entidades de classe na atualizacao dos professores.
-GT2.1-B- 0-papel das. Secretarias Estaduais de Educa
cao na atualizacao dos professores-GT2-3,C- 0 papel das Universidades na atualizacao
dos professores.
. referentes a M.R. 3.3:
-GT3,3.A- A Fisica do nacleo comum e da diddtica das
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Ciencias na Escola de Formacao'de professo
res de 14 a44 series.
_GT3.3.B- Por que se ensina pouco ciencias de 14 a
44 series ? Qual o relacionamento com o universo socio-cultural e econOmico da cama
da social predominante na escola publics ?
-GT3 3,C;-0 contatido de Fisica de 54 a 84 series.
17h3Omin as 18h3Omin- Debates / Encontros.
- Politica de financiamento em Pesquisa
Ensino de Fisica.
-E-ii —Publicagoes. em Ensino de Fisica.
Ordem dos Educadores do Brasil.

-

v• -

em

. 64 - ticiAa. - Via 2,5 de Jamenfo - Fac. de 'Unfelt°
- Cursos e Ciclos de Exposigoes
8h as 9h
(continuagdo dos C 1.1, C 1.2 ,
C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C2.5,
C 3.1, C 3.2).
- INTERVALO
9h as - 9h3Omin
9h30min as 12h
- Plenaria das Linhas Basicas.
1 - Apresentagao de pequeno resumo das mesas
redondas por seus coordenadores, correspon
dentes-a-cada linha.
2 - Apresentageo.pelos relatores das conclu sOes dos trabalhos dos grupos pars aprovaca. ° particluantes.
L 1 - Pesquisa. em Ensino de Fisica.
L 2- Integragao entre a acao e a formagao do
professor de Fisica.
L. 3 - Programers e curriculos para o Ensino de
Fisica.
12h is 13h3Omin
- ALMOQO
sessees de video
reuniao dos coordenadores das
linhas basicas.
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13h3Omin as 15h

- Sesseieede Comunicagoes.
(serao distribuidas pbr assunto
e apresentadas em diversas sales)

15h as 18h

- Assembleia Geral de Encerramento.
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1II.ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER:

DATA/HORA

EVE/NITO

1.01/20 h

CONCERTO: Conjunto de

Teatro;da UFF-Reitoria

Musica Antiga da

R,Miguel de Frias, 9 -

.

23.01/21:30h

22..01/12:30h
24,:01/12:30h

Icarai.

UFF
,

23.01/12:30h

LOCAL

Hall-do Teatro - L1.1 ,

,OCQUE-VEL
CONCERTO: Nicolas

de

Sala° Nobre

Souza Barros -

Taculdade de.Direito

Ala6dP e "Violao'

IIFF

DCCENTE DAKANTE -

nafieira Elite

Chorinho e Gafieira

Praga da Republica-RJ

Mostras de Video
de
,Artes - Projeto Porti
nari:"Candido Pintor

Sala 07
Faculdade de Direito
UFF

Portinarc"

IV.PROPOSTA DE FUNCIONAI*JUO DAS ATIVIDADESTESENVOLVIDAS :
k

-

Curs.os e.Ciclos .de Exposiciies (C) - Os Cursos e Ci

clos de ExposicOes terao duragio.de uma hora por
durante quatro dias- Estes poderao ter um

ou

ma-is responsiveis.
B Mesas Redondas (MR) --Cada Mesa Redonda sera cons.tituida por um Coordenador e ate tres,debatedores,

sendo que-o . Coordenador pode ser tambem um debatedor- '
Caberi ao-Coordenador de M.R. fazer a apresentacao,qeral do tema e dos sub-temas que os debate-

dores irao apresentar. Ele deVera tambem fazer,por
escrito, um resumo das atividades

para

ser apresentado na plenaria e coletar o. material
que constara das Atas. do VI SNEF.
C - Grupos de Trabalh (ST) - Os temas sugeridos para
os Grupos. de Trabalho terao por objetivo o aprofun
damento das questoes:apresentadas. nas Cada
Grupo tera um Coordenador escolhido pelo Coordenador de Linha, e escolhera um relator,osquais deverao
junto "coin os, outros relatores e coordenadores,apre
sentar, por escrito, as. conclusoes dos trabalhos
dos grupos na Pleparia de 6s feira, as 9:30 h. Estes relatores e coordenadores deverao tambem entre
gar a Comissao Nacional um relato das atividadespa
ra publicagao nas Atas, durante o VI SNEF. Poderao
ser formados outros GT' , alem dos ja sugeridos.
D - &ess6a5 de Cemunicaci5e - As ComunicagEies recebi das, sob a forma de Resumos,serao distribuidas' por
assunto, pare apresentaeao. Nas Atas do VI.SNEF se
rao publicados os resumos. As apresentacoes serao
feitas como:
a. Paine] Integrado (P) onde os trabalhos serao fi
xadosnum local previamente reservado. No. ini cio de cada sessao, o(s) autortes4 teraro) 5-a
10 minutos para expO-los oralmente. As discus soes serao feitas individualmente com cada au -
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tor.
b. comunicacin Oral (0) pelo(s) autor(es) -

o(s)

autor(es) teraq7o) 15 minutos para,expor seu tra •
discussacsera qeraIcoma particips-.

Ca-a de, todosca presenteS.
E - Conferinriat - Osctemas das Conferencias deverao
ter-cariter geral..
F - Debates: -, 01 -Paraos debates

estao, convidadosdais

a tres.especialistas no•assunto,

que terao 111.minu

tos, cada-um, parscolocar,at principaisquestoes
e os pintos. conflitantes?sobretema -escolhidon. A
pos.a'apresentacao destas-:questoes,sera:aberto
debate

a -todoio igruno- 0 coordenador , devera ela-

borar urn reaumo para publicacao nas Atas..

G Emcwtres (E) - A Comissao20rganizadora convidouum
especialista para orientar e coordenar as:discus soesnosEncontros. -Este. ficari tambem responsivel
por um-resumo-a ser entregue para bublicacao nas A

tas.
- Plenirria das:Linhas Bislicas

-

Haveri uma nienaria

parsicada .linh&basica, onde os trabalhos;desenvol
vidosnos

qrupospodcrao ser apresentados e reuni-

-dos,-: ,com a finalidadel de manterem uma coerancia e
unidadeentreeles, Cada•plenaria sera coordenada
pelos-respectivos resnonsaveis.
1

AssembliAa Geral

de Encerramento

L - APRESENTACAO DAS ATIVIDADES DO DIA DE
ABERTURA DO VI SNEF
I -,ABERTURA
II - RELATOS REGIONAIS DAS ATIVIDADES DE
ENSINO
III - CONFERENC I AS

29
,

4, APRESENTACAO . DAS ATIVIDADES DO DIA DE ABERTURA DO
SNEF s.

I - SESSAO DE ABERTURA DO - VI SNEF :
0.17I Simposio-Nacional de Ensino: de Fisica foi aberto,as 9:-.30h do dia 21 de janeiro de. 1985, no Audit°.
ria:d-Reto UnivrsdaeF lTuMinse
CINE ARTE UFF.
Para esta ,abertura,foraw convidados a participar
da mesa as seguintes personalidades:
- Magnifica Vice-Reitota da UFF
Profa Aidyl de Carvaiho Preiss
Pro7Reitor de Extensa° da UFF
Prof. Irio Molinari
Diretor do Centro de Estudos Gerais da UFF
Prof. Hildiberto Ramos C. A. Junior
- Chafe de Gabinete do -Reitor da UFF

Prof.. Odilon Martins Romeo
- Diretordo Institut° de Fisica da. OFF
Prof.. Marcos-Antonio Matos Santiago
- Presidente da Sociedade Brasileira.de Fisica
Prof- Fernando-de-.Souza Barros
- Coordenadora. do VI SNEF
_Se°retiria de Assuntos-de Ensinos da SBF
Profeise Miranda: Vianna
- Secretaria,Adjunta_de Assunto de Ensino da SBF
.Prof4 Anna Maria P. de , Carvalho
-vSecretario Regional - Rd da SBF
Prof, Fernando A. de Oliveira
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A Profc Aidyl de Carvaiho Preiss, Magnifica ViceReitora da Universidade Federal Fluminense,abriu a ses
sao, dando.a palavra ao Presidente da Sociedade Brasileira de Fisica, Prof- Fernando de. Souza Barros,qUe fa
lou-sobre-a SBF-e os SNEF's, agradecendo a participa vac) de •.odos. ,
Fdliseguida, falou o Prof. liildiberto Ramos Caval,
cantideAlbuquerque junior, Diretor do Centro de Estu
dos Gerais .daUFF.
Prosseguindo as trabalhos, a Profa Deise Miranda.
Vianna,Coordenadora do VI_SNEF,fez use da palavra, ex
.plicanda os objetivos do evento, sua organizacao e seu
funcionamento, desejando aos participantes um bom trabalho durante o SimoOsio.
Finalizando, a Profg Aidy2 de Carvalho Preiss fez
Um pronunciamento colocando a UFF disposicao para a
realizacao das atividades do evento,encernardo-Se a sesSao.

RELATDS REGIONALS DAS ATIVIDADES. DE ENSINO
A.SBF realiza,atraves dassuas , Secretarias Regionais,. diversas atividades no pais., stando as de ensino -entre elas. Com o objetivo de fornecer subsidios
sugest6es para as discussoes gue ocorreram durante o
VI SNEF,.osrepresentantes regionals apresentaram rela
tos de atividades desenvolvidas, sendo algumas patroci.
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nadas pela SSE' e outras por Secretarias de Educacao
CRECT 4 s, Sindicatos, Universidades,

A

etc..

REGIAO NORTE
Pho l5. AuxELLo Atvez do 0 (UFPa)
Virias entidades a gruoas de professores desenvol

vem trabalhos no Para, ligados as-Cienclas,atraves de
periodicas:Feiras de Ciencias- Temos a oitar:
1 - Centro Interescolar do Estado.
2 - Colegios particulares.
3. --Cursos de.FNestibular.

4 - Foi iniciado,atravesde um. convenia.UFPa,SUDANL, um
projetocontinuo e . semanal. de estudo deCienclas ,
junto,aos-estudantes do bairro periferico,:do Cam . pus da,, UFPa., : bairro,do Guami.
5' - Atraves ae_Convenio,entre 'estados irmaosli. Par5.
-Missouri,,-o:Deoto... de Fisica da UFPa montou
projeto para , s.Anstalacaode uma Videoteca,
Para-o VI 'SURF, -a Secretaria Regional manteve con
tatos junto a orgaos piablicos_e,entidades particulares,
com a finalidade Ae divulgar.o Encontro e o interesse
de oarticipacao por professores, visando um possivel
trabaiho posterior de aglutinacao dos mesmos, com a fi
nalidade de influir e trabalhar para a meIhoria do ensino de Fisica (29 grau) e Ciincias (19 grau).
Dos doze professOres que se deslocaram para parti
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cipar do VI SNEF, de alguma forma,a Secretaria influiu,
.com uma ajuda financeira para estes professores.
Esperamos conseguir algum.fruto destes esforcos.

B - REGIAO NORDESTE :
Pao 6. ktden ZyZbeh4z..tmjn 1 -Dtpto

Educacao

-

UFRN)

Introdugao - Pretendo dividir esta apresentagaosm
duas partes. Inicialmente, descreverei.em linhas muito
gerais, c que foi o I Simposio..de.Ensino de Fisica do
.

Nordeste (I SEEN). Procurarei•er muito suscinto nester
parte, visto que maiores detalhes constam das -Atas do
Simposio,, as quais foram enviadas aos Institutos e Departamentos de Fisica das nossas Universidades.
Na segunda parte da apresentagao,tecerei algunsa
mentarios sabre a situagao do ensino e oesquisa em ensino de Fisica na regiaoNordeste. As opinioes.que smd
neSta.parte,estao embasadas„ ,principaimente, em
informacoes colhidas durante o j:-.SEFN, nos relatos dos
grupos de trabalho,formadosipor ocasiao daquelesvento,
.e em,impressoes pessoais.

O -I -SEFN - Realizou-se em Natal, no periodo de
31.07 a.03;08.134, e foi proMovido pelos Departamentos
de Educagao,e de Fisica TeOrica e Experimental da UFRN,
contando com o apoio financeiro do CNPq, CAPES s da
SBF. Participaram do evento aproximadamente 150 profes
sores de 19, 29 e 39 graus dos virios estados da regi-
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ao, alem de nm pequeno A9 de convidados fora do Nordes
te.
As atividades do ,Simposio constaram de:
a) 4 mesas-redondas : Formacao do Professor de Fisica;
Interacao9niversidade e Ensino de 19 e 29 graus
O Laboratorio Didatico no Ensino de Fisica; 0 Livro
Didatico no Ensino de Fisica: b) 2 Cursos 1 Introducao

a

Relatividade Especial;Curso

Experimental de tptica.
c) Apresentacao de trabalhos 11 comunicacoesd) 4 grupos de trabalho : A Organizacao dos Professo
res de 19 e 29 graus e as Entidades de 91asse; Ensi
no de Graduagao: Licenciatura e Bacharelado em Fisi
ca.; A POs-Graduagao no Nordeste; As Secretarias Regionais da SBF e o Ensino de Fisica.
e) 2 palestras : 0 Programa Educacao pares a Clencia do
F.ADCT; Uma Experiencia em Ensino de Clenclas na Gui
ne-Bissau;
Gostaris - de ressaltar o entuslasmOcom que os
participantes ze envolveram nas atividades que se de senrolaram em uma rotina muito exigente de trabalho(07:30
as 19:00h). Este envolvimento reflete a relevancia des
te tipo.de evento a nivel regional, dando-chance a pes
soas que 4 dificilmente,tem a possibilidade de participa
rem dos Simposlos Nacionais, de discutirem seus proble
mas de forma mais organizada. Nao tenho duvidas de que
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os Simposios Regionals sac) um complemento necessarioao
Simposio Nacional de Ensino de Fisica.
Quem prestou atencao a data deve ter notado que
o SEFN acorreu durante a tiltimagreve dos docentes das
Universidades Eederais.autirquicas.. Era a caso de,

ou

realiz.ar o evento na epoca pare a qual ele de hi muito
vinha sendo planejada (ninguem-.podia prever que a falta de sensibilidade da. govern°. Federal e do MEC forces
sem os docentes a uma paralisagao tao prolongada), ou a
dii-lo por um ano. Com o aval daCamando de Greve da
UFRN, aComissio-organizadora optou pela primeira al ternativa.
Ensino e Pesquisa em Ensino de Fisica no NE
.IT-1 — 0 Ensino M6dio - A andlise realizada

par umcdoSgrupos de trabalho-do,I SEFN evidenciou.o a
viltamentodas condicoes de trabalho dosprofessoresde
19,e 2C, granssaiarlos irriseirias„ carga hpiaria- ex cessiva, es,_olas sem_equipamentos i falta de concursos
pablicos e a. existincia da pratica do apadrinhamentono
iltico para o preenchimento.;de cargos na esfera educe-

0 grupo de trabalho concluiu pela "necessidade de
Unla

major participacao politica dos profissionais,atra

yes de suas entidades de classe".
11.2 - Cursos de Licenciatura - 0 grupd

de

trabalho que debateu este tema,por ocasiao do I SEFN ,
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propos a realizacao.de estudos a respeito dos curiculos%dos cursos de licenciatura,sugerinda"madar enfase
em uma abordagem critica, metodolOgica e histOrica dos
contelidos, especificos".
11.3 - Interacao Universidade.- Ensino Mediamuito fraca,na regiao, Um-dos-grucos de tra
balho do I SEFN concluiu.peia necessidade de que os de
PArtamentos, de.'Fisica_dasvuniversidadesnordestinas„ de
diquem maior atengdoao desenvolvimento -de atividades
de extensao;voltadas cara professores de 29 grau.
11.4,- Pesquisa em Ensinade Fisica - 0 mon tante de pesquisas em Ensino. de Fisica,e.ainda bastante,reduzido i nallordeste,como atestam os.seguintes indi
cadores,quantitativos:
- por• Ocasiao-da Ultima SEPC,areglaO contribulu
comapenas 5.-comunicacOes .0, 11A da - totallTara a sessao
Ensinode:Fisica-

no I'SEFN foram apresentadas,aomente 11-comuniCacaes,.sendo que:varias,delas-:foram em Ensina de Clen
cias para-o 12 grau.
- dos-44: projetos submetidos pela Nordeste ao Pro
grama Educacao para a Ciencia do PADCT, apenas 2 eram
especificamente-voltados para o Ensinade Fisica.
Aminha opiniao pessoal a de-,.que este baixo nivel
quantitativo de producao encontra-se relacionado cam o
pequeno nUmero de docentes universltarios com formacao
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pos-graduada em Ensino de Fisica do Nordeste (da ordem
de 10 mestres e 1 doctor em toda 4 regiao). A este•res
peito,—.gostaria de Chamar a atencao pars uma mocao
aprovada na Assemblela Geral de Encerramento do I SEEN,
no sentido de que 'Os departamentos de Fisica discutam
e formulam.uma politica que estimule a especializacao
(a nivel de Mestrado e Doutorado) em 'Ensino de Fisica"_
Adredito que,mocOes como esta, so terao efeito, na
medidaem que SBF procure exercer uma influencia nes
te sentido, visto que a pesquisa em ensino a ainda dis
criminada em varios departamentos de Fisica da regiao,
e i diga-se depessagem„ isto nao ocorre apenas no
Nordeste. Esta postur.ainjustificada e elitista contri
bUi para.gue um maior mimero ,de docentesnao se sin
motivadc a fazer. pOs-gxaduagao na area.
Parece-me que este é um ponto de estrangulamento
.critico que merece por parte da SBF, orincioalmente a-

traves

sua Comissao de Ensino, uma : maior considera-

cao.
C - REGIA° SUL .1
Pt4.64 Roza Leamaa de S-auza
Muitos , encontros

tern

(PUC-RS)

acontecid6 nos Oltimos anos

na Regiao Sul, hemcomo em outras regiOes brasileiras.
A maiorie destes encontros trate do Ensino de Cien•Bias caw untodo, mas enfatizam aspectos importantes ao

•
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Ensino de -Fisica, em particular. Entre os varios eventos.ccorridos,,;.podem7sedestacar:
a) VI Encontro de Fisicos daRegiao Sul - 16.e 17 de
Aezembrode 1982 -

POA - RS.

;)) -11 .Encpntrode EnainoAe Fisica Aa Regiao de•Londri
na--.14 4 21 e 28 de main de 1983 - ,UEL - Londrina -

c) - LISimposioSul BrasiLleira.de-E.nsino.de Ciencias

a

nivel-de 19 e 29.graus (III Jornad,a,de Educacao Matematica, III Jornada de Ciencias Biologicas,II Jor
nada de . Quimica Aplicada 6.1 Jornada de Ensino de
Fisica) - 27 a 29 de julho

1-983 - UPF -'PF - RS.

d) II - Simposio Sul Erasileiro'de Ensino de:Ciencias
- •2. 4 -a 26 de julho de 1984 - Florianopolis - SC.
e).1 Encontro de Professores da Area de Ciencias do NG
cleo Regional - 03 a 05 de setembro de 1984 - Lon
drina - PR.
f) II Feira Nacional de Ciencias (II FENACI) e VII Fei
raSstadual de Ciencias (VII FECIRS) --'08 a 11 de
novembro de 1984 - Santa Cruz do Sul RS.
Seminario Vaclonal do Programa deIntegracao Aa Uni
versidade com o Ensino de 19-grau -'26:a 30 de-no vembro de 1984 - UCS - RS.
h) VIIHEncontro doS Fisicos do SuldoSrasil = 19 a 21
de dezembro , de , 1984 --(JCS-, RS.
Outros encontros.e seminirios,a.nivelestadual,tam
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ocorrido em Curitiba, Laranjeiras do Sul e outros lo cais.
Anelisando7se os problemas abordados nestas reuni .
Oes,obrya-quehimdntae,plomsrgi
onal, entre todos.POder!-se-da classificar . os.assuntos
abordados sobre.o Ensino de Fisica em trOsgrupos:
19 Ensino de Fisica no 29 grau - Virios problemassaa sempre abordado&com-respeito

a

Fisica no> 29

grau,, a,comegar pela.prOpria eIabaragio do curriculo e
da. carga horiria, Quais &do as criterlosdas comissoes
para estabelecerem estes curriculos? Qual a representa
tividade de professores de Fisica nestas_comissoes?Que
medidas legaisrou pelo menos mais concretes,podem ser
tomadas no sentido.de alterar estes curriculos? Outro
aspect°, com relagao ao 29 grau, diz respeito ao grande 'lamer° de professores, nao-habilitados em Fisica
gue_lecionam esta discipline_ Alem, de coMprometer o En
sino de Fisica,, isto representa uma ameaga aacampo.de
_trabelhado professor licenciado em Fisica, que muitas
Nezes.:e preteridofrente a um Engenheiro ou professor
de outra area. Comentau-se em elguns encontros,como no
VI-Encontro de Fisicos do Sul, que os alunos eprofessores,de Fisica deveriam, talvez, crier uma associagio
dos professore& de Fisica, pare garantir uma unidade
maior na luta de seus interesses. Ressaltou-se, entretanto, que este deveria ser um dos-objetivos da Socie-
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dade Brasileira de Fisica, ou seja, a defesa do cameo
de trabalho do, professor licenciado em Fisica.
'29 - Laboratorio no Ensino de Fisica -

Ha a neces

sidade cads vez mais marcante do trabalho pratico no
Ensinc de Fisica, e de Ciencias de um modo geral,no'19
29 e 39 graus. A experlencia colocada como.Uma ativi
dade -essencial para a compreensao-• o estimdlo do estu
dante na aprendizagemda Fisica. 0 proprio professor
tem„ - na maioria das 'vezes, Um despreparo grande para a
,

realizacao de experiancias, que,em muitos casos, sao
simples,mas de grande efeito.para estimular os estudan
tes. Muitos justificam-se, argumentando a inexist -encia,
em suas Escolas,de equipamentos mais sofisticados, embora- muitos experimentos possam ser feitos com materi
al de balxo custo.
.39-- Distanciamento entre as Universidades e as
Escolas Aniversidade, sendo a fonte.gera
dora de professores,de Fisica, deve pressionar,os or gaos de educacao e „ter.uma participacao - mals. efetivand
estudo-de curriculos, reciclagemde professore& de-Fisica e auxilio-na obtencao de apoio de material para
aaboratorio. Devido ao fraco intercambio, muitas vezes
hi a formacao de professores.de,Fisica.despreparados pa
ra lecionar Fisica dentro da realidade de nossas Esco:
las.
Muitos outros aspectos sao abordados,-como,proble
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mas especificos de cada regiao ou gidade. Observa-se
entretanto„ que a participacSo-dos professores de Fisi
ca e a proposta de solucaes tern aumentado a cada-encon
tro. Isto significa que esta ocorrendo uma conscienti
zacao cads vez major dos problemas e uma acdoOoletiva
ou individual na busca de salucoes quer especificas
quer de ambito mais geral, para. o apetfelcoamentado En
sino. Ao longo destes debates,e seminardos, muitos fatos concretes apareceram oomo,,por exempla, a criacdo
do Centro: de Ciencias do Parana.

-

CECIPr, a edigdo do

badernocatarinense de Ensinode Fisica, a criagao do
Centro_ de cl6nclas de Laranjeiras do Sui t .° aumentosi2
nificativo do intercambia Universidade-Escolae outros.
Outravantagem-destes,encontras, a nivel estadual
au regional,„& a narticipacao-dos'professares de Fisica, natadamente de 24 grau„que - t&M a possibilidade.de
discutirem as seas dificuldadesesvecificas ou de. sua
EsColae. troCar.experia- nclas com'oUtras professores e
grupos commais vivincia.nd-Fisica e no Ensino de • um
mode geral.
Em todosas encantros: -de Fisica destaca-se ofato de que a-SBF deve, na medida - do possivel, dar o maxima apoia a estes eventos, uma vex: que.a partiaipacao
em encontros nacionais de Ensino de•isica,• cada vez
mais, a limitada, principalmente, pelos aspectos finan
ceiros. Sugere-se inclusive, que a propria SBF, inclua,
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em seu.oalendario anual dexeunioes regulares,a rea/izaciode encontros xegionaisde•Fisicos.
A realizacao destes eventos tem mostradoia preocu
pagla da maioria-das professores,de Fisica em encon
trar solucoes paramelhorar a guaiidadedo-Ensino de
Fisicae do-Ensino de um' modo_ geral- Nestesentido,
ointerc ambio-propiciado,nestasocasiaes,
e altamente
proveitoso Para-os-participantes,-sobretdda para a cons
cientlzagio,dosnossos problemas eddcaclonais; para a
transferancia,das experiencias realizadasem centros
mais:desenvolvidos Para. as cidades e. areas de sua in fluenciapelaparticipacao nestatarefa:drdua,mas gra
tificante, gde é a luta por um ensino de Fisica melhor,
mais_realistico,e motivador para osnossos alunos. Ao
mesmo tempo, estes encontros representam maiscum passo
entre tOclos os processoa, clue- estdo-sendo.desenvolvidos
pelaSociedade,Cientifica no sentido de melhorar o enlino brastleiro,

D ,- MINAS GERMS e MATO GROSSO :
a) Minas Gerais:

Belo , Horizonte e Uberla- ndia

Informacoes - sobre -a atuacio da UFMG (Fisica)
A,—,,Integracao Universidade x Escolas de 19 .e 29 grads:
cursos de atualizacao para professores de Belo Ho-
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rizonte.
Elaboracao: Sindicato dos Professores de M.G.
Duragao: 40h - em 19 :83/1984.
Equipe do - Colegio Tecnico da UFMG (Coltec) e Bea triz Alvarenga.
B - Curso de Especializacio para Docentes da-Bscolallor
mal.
Colahoracao: Secretaria-de Educacao.
Duracaa: 36orIh - 10 etapa.(45h) - . 1984
- 20.,etapa (90h)
Equipe do ,Caltec - Beatriz Alvarenga e Antonio Maximo.
C.- Mini cursos, dados por .alunos da InStrumentagao pa
ra o Ensino nos virios colegios de B.H. e arredores.
Coord.: .Beatriz Alvarenga.
D -Cursos,de , -atualizacao para professores deClancias

do 19 grau-(50-a 80series) . -sobre topicos de - Pisl
ca do programa.
Participacaa:

Conselhade.Extensaa_da ,UFMc, Dept°.

de Fisica, alunos da licenciatura-e professoresdo
29 gran.
Duracao: AOh (cada topico) --,j.ulho 1985.
E--:Pa1estras nos Coleglos de Belo Horizonte,.
Professores do Depto--de Fisica (lista de temas - a'
escolha do colegio)- - 1983-1984.
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F - Experiencias -para • definicao.de-um programa de Fisi
ca para o curso normal lorganizacao de atividades
extraclas... visando a melhor,formacaodos alunos
-

do-29 grain)..
Escola Estadual de Dares .do indala.• Profs-Eovilson Jose.Bueno e Beatriz-Alvarenga.
--Experienclas corn oJensino de Ciencias no' 19 grau
.series) em,escola plablica.Aej:eriferda.
Aintroducao ao-aprendizado-doszonceitos de

ca)..
Profs. Ruth.SChmitz de Castro e Beatriz AIvarengaH-Proposta de um curso , de Astronomia para o 19 grau
t8.; series).
Profs..Silvania Souza do Nascimento e Rodrigo. Dias

Tars ia,.
I - Levantamento sobre7a situacao do-ensino.de Fisica
em N.G. (Sete Lagoas, Barbacena,. Uberlandia, Belo
Horizonte).(formagao dos Drofessores, tiapicos desenvolvidos,
-Situacao experimental).
Alunos da Instrumentagao para o Ensino.-e professoreS-,do 29 grau3•- Assessoria a rede municipal de Ensino de Fisica e
Matematica , (confecgao de material experimental pa
ra o 19 grau - 19 a 4; series).
Prof . Francisco Lopez Prado.
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L - Orientageo de professores de Ciencias do-14 grau
(5q a 8tx series)
(Revise° da programacdo, construcao de material e
procura de aiternativa pedagegica nara a perife ria),
Prof. Francisco Lopez Prado.
M..-- Produce° de material experimental Tor solicitaceo
de professores e colegios para atender deficien-cias do,

Arjuna Castel'',
N - Curso de Treinamento:para professores de- Ciencias
de 14 grau (54-.a 8-series)
Regioes; Teofi•o-Otoni, Montes Claros, Januaria.
Duracao: 120h - 20h - abril - 1985
80h - jUlho - 1985
20h - outubro- 1985,
O - Centro de Treinamento de professores de Cfencias
de MG (Cecimig).
Depto. de Fisica - Coltec_- Depto. de Quimica -(ICB) Inst.de Cienclas BiolOgica

Fac„de Educa

geo -Secretaria de Educace0Centro TecnolOgico
de MG:1Cetec).
P - Produce° de Aulas -de Fisica em video-cassete.
'Dept°. de Fisica, e Centro Audio-Visual da UFMG
Coord. ProfO Beatriz Alvarenga.
Q - Producao de filmes Super-8 e video-cassetes. utili-
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zando o microcomputador.
Profs.. Nilton Penha Silva e Carlos Heitor Fonseca.
R - Implantagao:do Laboratorio Circulante em convanio
com a-USP. •
1984. - infra-estrutura e inicio da producao de material.
1985,

7

desenvolvimento-deprojetos experimentais
tomos alunosda Fisica Geral.

Coord. Prof.0 Maria Sylvia Dantas.

InformacZkes sobrea Universidade Federal de ,

Asituada no7Triangulo,'Mineirof.

EMbora'naO-tennamoaumcurso deFiSica 4 na•UniverSidadeha. Um grande empenho no aprimpramento-do aeu en
sino., nao-S6'.no-39 grau ,coma tambem nos 19 e s.

graus.

A -. No 19,e29:graus„a ,CFU tem buscadoyentrosamentomais
efetivotendo- ,sidocriado um Orgaode consulta pa
ra,profeasorese-oferecimento-de curspa de recicla
gem,Como:tambem-construcao , de - aoarelhagem para ex
perimentosr,e , demonstrag5es .clue.sao.doadas„,sob con
dicaes„ aoS colegloS da .regiao, Este Brograma de
Extenao - tervo. apolofinanceiro do MEC.
B

Para 0, 39 nrau.pfoiconcentrado esforco-nosentido
de se reprOduzir,nas oficinas da Universidade, -apa
relhos importados de relativa sofisticacao parauso
nos.cursos de graduagao da Universidade.
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Tal o progresso alcangado meste oamoo, boje jadas
pomos de reprodugdes em todo.o ensino basic*, a estamos
em condivoes,re nos nropomos, de fornec&-las a'outras
inst•tuicaes que manifestem interesse. Alguns ceinais
fotograficos foram expostos durante o VI SNEF.

b) Mato -Grosso: Cuiabi
Departamento de Fisica da Universidade Federal de
Mato Grosso

kbai.o Camito FeAmandet
ATIVIDADES
-

1. Participacao de 02 (dais) professores do Depta

no Wicleo de Apoio ao Ensino de C1encias (NAEC),que de
senvolvematividades junto as escolas •da rede estadual,
no 19 grau.

Ha 03_(tres) anos as atividades atingempre

ferencialmente o nivel I a IV e com menor intensidade
omivel V a VIII.
2.-No 29grau,ha um trabaIho realimio por 030=64
Professores

ha 02 (dais) anos. Este grupo. tem.realiza-

do pesquisa sabre Ensino--de Fisica (02 trabalhos)e cur
so de treinamento daprofessaresda - xede Estadual (Olde
100 horas/aula).
3. Em Lase de elaboragao,h5 um subprojeto para
PADCT,Subprograma Educagao para a Ciencia, juntamente
com os Departamentos de Biologic, Matematica-e Quimica,
sera atender ao treinamento de professores de 19 .grau
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no Estado.
4. Em fungi° da proposta (em fase final)••de recon
versio do curso de •Habilitagio em Fisica (Resolucio30/
/74) para.o,deHLicenciatura•Plena em Fisica, conseguiu
-se a SUspenSio do Vestibular-de 1985 para,o curso• de
LicenCiatUra-'em•Ci'enclas te_CurtaiDuracio..
.5.. Nao Hili um entrosamento MuitOisignificativo entre, a•Secretaria- EataduaL ,de•EducagioeCUlturae.0 De
partamento,. principalmente,em TelaciorefOrma do
grau (Lel 7.044/82)G.:No LItimoconcurso para.profe•sores, na rede
Estadual„ foram oferecidas.05 (c.inco) vagas para todo
o Estado,-sendo.03' (tres) para a:capital e 02 (dois)pa

--ra o interior. Neste concurso•no entanto, nio houve a
•formulac:io-de nenhuma guestio-de'TisiCa. departament.o-sOLicitou%esciarecimento, masmao houve resposta.
.7- , 0niimero de .professores hahilitados muito pe
Apnallo-noEstado„ mas o Departamentonio consegue•su

Prir.•s-necessidades. As Principals -causas ,detectadas
foram.o baixo salario e a estrutura , docurso que e baseada

Hesolucio 30/74.
8. Houve apenas um Encontro -de rofessores de fi-

sica:do Estado, com uma fregtencla-razoivel.
9. Esti previste,para este ano,a realizacio

em

Cuiabi„ na UFMT, do III Encontro de Fisicos da Regiio
Centro-Oeste e Minas (EFISCOM), dependendo apenas da
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no Estado.
4. Em funcio da pronosta (em fase final) de reconversio do curso de Habilitacio em Fisica (Resolucin 30/
/74) para o de Licenciatura Plena em Fisica, conseguiu-se a suspensia do Vestibular de 1985 para acurso de
Licenciatura em Cienclas de Curta Duracio.
5. Nio hi um entrosamento,muito significativo en tre a Secretaria Estadual de Educacio e Cultura e o Departamento, orincipalmente em relacio

a

reforma do 29

gran (Lei 7.044/82).
No ultimo concurso para professores, na rede Es
tadual, foram oferecidas 05 (cinco) vagas para todo
-

Estado,.sendo 03 (tros) para a, capital e 02 (dugs) para

o interior- Neste concurso, no entanto, nio houve a for
mulagio'de nenhuma.questio de Fisica,. 0 Departamento- so
licitau esciarecimento„; mas nia. houve, resposta.
7. Conilmerade nrofessores habilitados é muito pequenano-Estadop.mas o DepartaMentO naaconsegue suprir
as necessidades da comunidade. As principais causas detectadas forama baixo salirio e a estruturaAO curso
que a baseada na Resolucio 30/74,
8. Houve apenas um Encontro de Professores de Fisi
ca do Estado., cam uma freqiiencia razoivel.
9. Esti prevista„ para este ano, a realizacao em
Cuiabi, na UFMT, do III Encontro de Fisicos da Regiio
Centro-Oeste e Minas (EFISCOM), dependendo apenas

da
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liberacao de recursos da CAPES e CNPq,

E - Sao Paulo :
Pno tiq Anna Matia Pe.6,40a de Catvaiko-(USP)
As ativdades,visando o estudo e , a meihoria do en
sino de. Fisica,no Estado o de Sao Paulo r .durante os anos
,

de 1982-83-84- , foram-realizadas%por•diversaa institui-

coes e-com enfoques,„diferentes.
a) Na USP, erwaeus.programas de_Pos-Graduacao, foram de
fendidas as:seguintes• tesea.edissertagoes.
1 -Na POS-Graduagao.emEducacao,da Faculdade.de Educagao,.em nivel de,sloutorada=tivemos:

..
Pos-Graduacao ein Educacao

FEUSP - nivel de Doutorado
Candidat_o

Titulo
.0 la/oratorio didatico de Fisica nc
ensino.•expe.rimental: um estudo visand° a viabi 1 idarli. de novas abor, Urn perfil do. candidato ao vestibu lar da FUVEST to exarne de Fisica
a identificacao des •estruturas
raciocinio)

.

e
de

...... ..... ...........

Jesuina Pacca

- nivel de mestrado
, Ltna proposta de ensino de Fisica
baseada na nocao de c,ampo

........

Antonio Salvetti

2 - Na-Tos-Graduacao em Ensino de Ciancia's (modall-
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dade Fisica), da FE/IFUSP, tivemos' os sequintes
mestrados defendidos:

LEVANTAMENTO DE DISSFWACOES REALIZADAS NO INSTrraD DE FISICA
DA UNIVE.RSIDADE DE .SA.0

PAULO EM 1982 , 63.e 84.

Area : Ensino de Ciencias 4modalidade.Fisica)
CANDIDATO

T/TULO

T/TUDO DA

2ONQUISTADO
- Demetrio Delizoicov

Mestre

Neto

DISSEWACAO
:Conoepcao Problematizadora para
o Ensino de Ciencias na Educe 'caOltTmalARelato-e Anilise de
vmaTraticalkkicacional na-Guine4lissan)"

-Smia Krapas Teixei.

Mestre

:Estudo dAq.Nocoes'Espontaneas
Acerca de FenEmeraos Relativos a

ra

Luz emAlunos de 11-18 anos."
- Jose Andre P-Angotti

Mestre

:Solucao Alternativa pare a For-

nagao.de , frofessoresde Ciencias - Um projeto Educacional De-

senvolvido na Guine-Bissau".
-Moacyr R.Valle Filhy

Mestre

:Ftepresentacoes,C.onscientes

do

Movimento -Simultaneode.Esferas
emTrilhosInclinacins".
-AI)Prto Gaspar

-

Roberto Isao

Mestre .

:Una. Nova.PropoSta CUrricular de
Fisioa -para-o Ensino de 29 grau

Mestre

:AnLlise dam PeLscaes_Institucio
naffs em um-Curso. BAsica de Fisi

Eishinami

cm":
-Joaguim Marcial
Castillo

Mestre

:Comparacaode'Eficacia de
Procedimentos Instrucionais

Tres
no

Ensino de Dots Ccnceitos de Fisica."
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CANMIDATO

Yraup DA
DISSORTACAO

TITULO
CONQUISTADD

- . Maria Lucia
Santos Adib

Mestre

!!A Interferencia do Nivel de Desenvolvimanto Cognitivo na-A prendizagem de um Conteudo de
Fisica.'

-Alexandre. Jose
GonCalves:de
Medeiros

Mestre

Xondicionantes.Historicos e Sociais no-siltgimentoda FisiCa
;(Um Guia .e7umGuia,Bibliogralfico para Professbresde Fisica)"

b) A IISP,atraves do Departamento de Fisica I:xperimen tal do IFUSP, ofereceuos seguintes curso.s de Extensa() UniverSitarios:
EXTENSAO UNIVERSITARIA - 1983
1 Atividades Experimentais de Fisica pars a_29 grauOptica.
Prof, Antonio Gerald° Violin2 - Atividades Experimentais de Fisica para o 29 grauMeCanica.
Prof. Antonio Geraldo-Violin.
3 - AlternativaSEnergeticas e Estilos'.de-Desenvolvi
mento.
.Prof. Jose Zatz.
4 - Fluidos em Sistemas Biologicos.
Profs. Cecil Chow Robilotta e Emico Okuno.
S - Teoria da Relatividade Especial: Conceitos Funda
mentais, Bases Experimentais.
Prof. Alberto Villani.
6 - Introducao a Fisica de Plasma.
Prof.Eduardo Wilner.
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7 - Introducao as Tecnicas Modernds em Instrumentos Ci
entificos e a Microscopia Eletranica.
Prof4 Helena Lopes de-Souza Santos.
8 - Evolucao da Ideia de Conservacao - de Energia.
Prof. Manoel Roberto Robilbtta.
EXTENSAO:UNIVERSITARIA - 1984
1 - Nocoes de Energia Nuclear.
Prof- Eduardo, Wilner.
2 - Atividades Experimentais de Fisica para o 29 grauEletrostatica.
Prof. Norberto Cardoso Ferreira.
3 - Teoria da Relatividade Especial.
Prof AlbertoVillani.
4 - Atividades Experimentais de Fisica para o 29 grauOtica Geometrica.
Prof, Norberto Cardoso Ferreira.
S - Condicionantes Historicos e Culturais para o Surgi
mento da Fisica.
Prof: Luis Carlos de Menezes.
6 - Nocclies Espontaneas em Fisica Elementar.
Prof. Alberto Villani.
,

DIFUSA0 CULTURAL
1 -

- 1984

Universo? A Possibilidade de Vida Inteligen
to Extraterrestre.
Prof, Antonio Luciano Leite Videira.

2 - 0 Desenvolvimento da. FisicaProf- Ernst Wolfgang Hamburger.

c) 0 Centro de Treinamento para Professores de Cien -
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cias d? Sao Paulo - CEUSP - no trienio 82-84,concen trou seus esforgos no ensino de Ciencias a nivel de
19 grau. Foram os seguintes os. cursos em que tOpi cos-de Fisica foram abordados.
1 - Curso•de Fisica.para:Profestores de Ciencias do 19
gran_
Local: Institut°. de Fisica da USP.
Periodo: 04 a. 08 de janeiro de 1982 (21 participan
tes)..
Carga Horaria: 30 h.
Professor Responsavel: Antonio Geraldo Violin.
2 - Curso de- Professores I, na Area de Ciencias.
Local: Delegacia Regional de Ensino de Bauru.
Periodo: 15 a 19 de fevereiro de 1982 (9 partici pantes).
Carga Horaria: 30 h.
Professores Responsavels: Sonia Silveira Ruiz,
Teresinha Maria V.Torres.
3 - Curso para Professores de Ciencias a Liq serie
Local: EEPG Jose Pedreti Neto.de Botucatu.
Periodo.:.-15 a 20. de-fevereiro de 1982 (17 participantes)Carga Horaria:
'Professor : RespOnsivelv-Heno Fazzio.
4 --Curso.-de Ciencias para Professores do 19 gran.
Lobal:-Escola Experimental Pueri Domus-Sao Paulo.
Periodo:. 15 'a 19%de fevereiro de 1982. (8 partici pantes).
Professor Responsivel:- Antonio Geraldo Violin.
OBS.: Os cursos acima foram ministrados por forga de
Convenlo firmadoentre o Programa de Expansao e
Melhoria do Ensino (PREMEN) e a Fundagao Brasi -
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leira para o DesenvolvimentO do Ensino de Cienci
as 1FUNBEC).
5 - Curso para Professores de Ciencias do 19 - grau - 14
a 44 series.
Local: Sede do CECISP.
Periodo: 26 de agasto a 28 de outubro-de 1982.
Carga.Horaria: 36 h.
N9 de participantes: 19 . professores de 19 grau (14
a 44 series) da Escola Comuni
taria deCampinas.
Objetivos: Relacionar e avaIlar.os objetivos ge rais e especificos do,ensino de Cien ciasanivel de:719 grau-IdentifiCar-e analisar novas metodologias no ensino de
Ciencias. Propor programacao de ativida
des,aplicando•os recursos apresentados.
Equipe Docente: Rosicler M.Rodrigues, Antonio de
Campos; Antonio Geraldo Violin,Fre
derico Silvestre , Sergio.
6 - Curso de Ensino de Ciencias para as Quatro Primeiras Series. do 19 grau.
• Local:Sede-do CECISP.
Petiodo: 07 a 11 de fevereiro de 1983.
Carga Horaria: 30.h.
N9 de participantes: 33•professores de 14 a 44 se•ries. das Escolas Miguel deCer
vantes., Escola Experimental
Pueri Domus eSagrado Coracao
de Maria.
Objetivos.: Reconhecer que o , ensino de Ciencias deve ser concreto e nao verbal. Reconhe.cer que:o. ensino de Ciencias deve con fluir para outras areas do conhecimento.
Criticar as atividades propostas no cur
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so. Propor sugestOes.
Equipe docente: Rosidler Martins Rodrigues.
Antonio Geraldo Violin.
Frederico Silvestre Sergio7 - 19 Congresso de Educacao .de Jales.
Local: Faouldade-de Filosofia, Ciancias.e Letras
de Jales.
Periodo: 06 a 10 - de fevereiro de 1984_.
N9 .cle.ADPIpantes.:: '38. prolessoree.
Carga HorarIa.:- 15 h.
Professor responsive11 Frederico Silvestre Sergio.
OBS.: Este,Congrpsso,promovido pela- ,Delegacia de
Ensino de.Jales-constou de ume eerie de. pa lestreee de, dez cursos paralelos, entre e
leeAD..de:Cienclas j ,ministradopelo CECISP.
8 - CurSo.de.Especializacao em Ensino-deCiencias e Ma
teMatica- LocaLl-EacUldade•deCienclas , da Fundacao Educed°nal'de Bauru:
Carga horaria: -72 h• N9 deJ loarticipantes.: .30
Objetivos. APresentar nova metodologia pare o-ensi
nodeCinclas. Propiciar melae,pare in
crementar a integracao Universidade-Es
Colas. de-,19,gran, Familiarizarcs pro '.f.ssgretCoM;materiais.:dldaticos deCi0inciaselaboradoepare-ojl9e 29 graus.
Familiarizar os orofessores cam ativida
des de laboratorio-que podem ser realizadas cm material de baixo custo e de
facil aquisicao.
Professores responsiveis:-Norma Maria Cleffi.. - Anto,
nioGeraldo Violin. Rosi
cler Martins Rodrigues .
Angelica , Ambrogi. Frederico Silvestre Sergio.
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9 - 19 Treinamento para Professores
Ciencias.
Local: Instituto de Quimica da USP.
Carga horiria: 30 h.
V9 Ate participantes: 50 orofessores efetivos
da
discipline de Ciancias da Divisao:Regional de Ensino de
Presidente Prudente_
PrOmocio: Coordenadoria de Ensino do Interior -ORE
de Presidente Prudente.
Objetivo principal: Meihorar .equalidade de.ensino
da 10„ Regional-de Ensino 4 na
discipline de CienciasProfessores responsaveis: Antonio. Geraldo Violin ,
Zuiio.Cezar F. Lisboa ,
F.Trivelato,
NorMa Maria:Cleffi
Angelica Ambrogi.
F - RIO DE JANEIRO
P2c4.. Feimando A. de Otiveita (UFF)
Devidot principalmente r a-xealizacao do VI SimoOsio
Nacional de Ensino de Fisica na Oniversidade-Federal
Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, foi desenvolvido r pelajtegional,Rio„um Programa de-Encontros de 'Pro
• .fessoressando a- Jima pre-discuasao dos temas de inte
-

*resse-, a ser prosseguida,duz.ante os.grupos de trabalho
emesas tedondas%do SimpOsio. Durante . tais encontros ,
OrocurivamOs chamar-a atencio de professores de 19
-29 grans doS'mianiciPlos proximo& a Niteroi, Para a o
portunidade gue teriam de - discutlr, a nivel nacional
assuntos relacionados

a

pesguisa em ensfno, a intera
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gao entre a age° e a formagao, alem dos curriculos de
Ciencias,de 19 graue Fisica do 29-grau. Nestas ocasi
Incentivivamps , SecretariOsMunicipais de Educagao,
'bemOomo. diretores-deeStabelecimentos, a enviarem,professores'ao .SimpoSio,'uma. ,vez-que o orazimo se realiza
rj,a-em-local-bem malsslistante.do'RJ.
Tais.encontros - tiveraM infcio na gestao do Prof .
lldeu -,,dereastro MoreiTai:como.;Secreterio Regional (ane
.xo:F:41,1%com:2 . encontros feitos em Angra dos Reis_e em
Barra dth Pirai.
A partir deoutuhro .de
,

realizamos mais , 3 encon

tros de professores dos municipios de ,Niteroi-Sao Gon
galo' , Petropolis:e Macae-Conceigao de Macabu-Trajano de Moraes .
Os 3. encontros realizados tiveram,Pmmedia,06 horas de duragao e comegaram com a aoresentagao da:SBF ,
seguindo-se de.algumas "-ReflexLes-sohre >Ensino de Cien
cias",..feitas,:sob forma.de.traba1ho.grupal,e,Aparcialmen
to dirigldas poor - 3 perguntas: la- Discuta,com_o,seu
grupo,o quevoce-entencle por "Um ensin&TreoCupado apenas em transmitir,a . crianga um conteudopari„ ,o.qual
ela ainda:nao possui estrutura mental para-assimilar";
2 1 - Voce tentou ou gostaria de tentar um Metodo Ativo durante a sua atuacao em sala de aula? Que.dificul7
dades voce encontrou ou acha que encontraria?; 3q - Vo
ce ja encontrou,dentro da programagao oficial de sua
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escola, algum conceito ou nocao que voce julgasse alem
de nivel medio de raciocinio de sua turma?
Sentimos,em todas as ocasiOespuma grande conscien
tizacao,por-parte-dos profeSsores, doalastamento que
a escola- tem estabelecidoentre o conteado ensinado e
.a sua relacao com a Vida daCrianga fora da escola_ Se
gundo depoimento de um -grupo de professores de Macae :
'A crianca so•estuda preocupada com_as avaliacaes. N5o
gosta,, acha deslnteressante e nao compreende a razaode
determinados contelados. Alguns professores, por comodis
mo,hao tornam a aula ativa, mas e •m muitas vezes, e
falta mesmp de embasamento para fazer qualquer coisa di
ferente' .Em_outro.encontro, ouvimos de-uma professora de-Ciencias: 'Nos nos sentimos despreparadas para
tornar as aulas diferentes.. Voces podem it

a

Secrete -

ria deEducacao e dizer a eles que nos nao sabemos •irei
to o conteiido, para ver se eles . fazem-alguma.coisa por

nos".
OS-professores mais antigos lembram„-com saudade,
doScurSosdadoa pale Centro de Cienclas do RJ,que pas
sou, nos .aItIMos tempos, poruma fase seria de falta de
recur os para treinamentos. Os mais novos reclamam dos
cursos de Jormacao de professores nos diversos niveis.
Alethdisso, hi a reclamacao de sempre sobre os li
vros didaticos„ o excesso de alunos por turma, a baixa
carga hor5ria, etc..
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Apps a apresentacao dos relatores dos grupos de
traballva das.reflexaes sobre o ensino de Ciencias, passavamos a uma discussAo geral e, em seguida, eramapresentados-Frojetos.Aiternativos , reaiizadoS.nas Uriiversidades Federais ou em:outros.orgads.. Osparticipantesti
veram a-oportunidadeyde-conhecer as propostas.alternati
vas do_"Projeto:-Fundao (.UFRJ)" e do- "ProjetM-Integragao
da Universidade ao Ensino de 19 GrauAUFF)",alem de mu
vir,umap4lestra sobre ".A Formacio de Professores do,19
Grau emA■T'ivel-Superior"' (proposta levada por um, profes- ,
sordaFAPERJ-).
Nos encontros. de Macae-Trajano de Moraes-Conceicao
de Macabu e de Petr6Polis, houve exposicao e•discussao
sobre material simples e. barato'rera aulas de Ciencias,
tendo sido-motivo de grande interesse por-parte 46s par
ticipantes'

No..encontro de- Macae, houve ainda:uma-discussao so

brey:(-Teatrojio Ensinode Fisica, realizsdo-sposS apre
sentagao:de ..umapeca sobre:Galkleo-GaIllei. Estes- ties ultimos.encontros.con.taramcom,a,-participacao total de 140professores- - gue , tracaram as-seguin
tes-pr000stas:paradesdobramento-dosencontros:
- Desenvoiver, em cada escola, um Ensino. Integrado,
discutido por todos os professores de Ciencias e de materias correlatas;

60

-Interagir com entidades de ensino e , pesquisa (as
apresentadas:UFRJ e UFF, alem de outras que possam interagir nestes municipios;
-Solicitar treinamento dos professores„ principal
mente os .de 19 grau

mais carentes).;

-Utilizar , a natureza local comb "laboratOrio" parer, Ensino de Ciancias, em vez de se lastimar pelafal
to de laboratOrios sofistioados:
A parte final dos encontros ficou para a divulgagao,popriamente dita,do VI SNEF r para onde as propostas :surgidas deveriam ser levadas, ,incentivando-se a
participacao de todos.
Agradecemos as direcOes dos estabelecimentos de
ensino, onde se realizaram os encontros: Liceu Nilo Pe
canha (Niteroi), Colegio Santa Izabel (Petropolis)
Colegio Luiz-Reid (maca6), e tambem

a

Petrobras pelo a

poio dado ao encontro em Macae atraves do Programa Viva MacaeAlem%dosyencontros descritos acima, a Secretaria
participou ainda do I Forum deSecretarios Municipais
de Educagao do Estado do Rio de Janeiro, realizado em
Nova Friburgo (10.11-84), rendo-se,aproveitado a pre senca de muitos Secretarios de Educacao para se fazer
a divulgacao do SimpOsio.
Consideramos que os Encontros em si serviram .para
levantar problemas docentes, alem de divulgar tecnicas
e materiais para ensino, merecendo, portanto, teremocin

61
tinuidade, mesmo apos ter atingidoumde seus objetivos
principais que foi constatado durante o SimpOsio.
. ANEMF.01:
J

de 'Fisi-ca Au 29 Grau:
Alegi:do , de Angra dos Reis.
Dezembro de 1983.

Local do encontro: Angra dos Reis.
Promocao::Sociedade Brasileira de Fisica.
Apoio: CREC de Angra dos Reis. ,

Participagao: 13 orofessores - 9 de Angra dos Reis.
2 de Mendes.
2 do Rio de Janeiro.
(a maioria do 19 grau Relator: Pnoi.

Ftdeu de Cazt/uo

serie).

MolLti,La

Durante o encontro,que durou todo o dia,foram tam
bim brevemente apresentados projetos de melhoria do En
sino de Ciencias e de Fisica (pelos professores do Rio
delJameiro,representantes da SBF).
A finalidade do Encontro era estabelecer um conta
to inicial entre os orofessores de Ciencias e:Fisica.da
regiao com trocas de exteriencias, analise das dificul
dades regionals, propostas de acao comum, etcApresentamos, a seguir, as principals questaes le
vantadas e discutidas, e algumas sugestoes propostas:
i) Quase todos os orofessores de 'Ciencias da re claomao tem formacao em Fisica. Alem disso,sxiste.falta
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de professores do 29 grau-em varios locais. Estarinfor
maga() foi transmitida aoorgao de classe (CEP) que levava reivindicacaes ao govern() estaduai- (Alguns pro fessores ainda pedem transferencia para fora da regiao
pouco depois de aprovados em concurso):. Quanto

a

forma

gat) deficiente dos professores,sugeriu-se:que,nos cursos de formagao de- professores-do . 19:.grau,dever-se-ia
dar uma melhor formacao ern Fisica e que fossem-estimulados y proceseos de reciclagem.dOs ,professores..ii) Em geral,os alunos da regiao sap mal mutridos.
Trata-se tambem de uma regiao de grande divessidade na
origem dos alunos (provenientes do campo, cidade, col6
nias de pesca, Especialemnte no campo e
nas ilhas da regiao,as escolas sao•muito pobres,sem bi
bliotecas, sem material didatico, sem praticamente nada- A falta de recursos para as eecolase o CREC &gran
de, Em algumas escolas,a biblioteca foitransformadaem
sala de aula e,em quase todas,nao ha laboratorios ( em

certos casos,- raros, o laboratOrio existente tambem
fOi transformada em sala de aula
apontado, na guestao curricular, que no 19
grau a parte de Cienciasnao recebe o destaque necessi
rio, da 1# .a 4# serie. Tambem se colocou que o curricu
lo do 29 grau dedica tempo insuficiente para a Fisica,
em funcao da materia exigida.
iv) t grande a desarticulacao entre o ensino de Fi
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sica e o de outras materias, a Matematica em especial.
Sugeriu-Se a, organizaca0, a nivel da reglaa, de, discus
sOes e. encontros entre professores de Matematica e Fisica e entre'professores do 19:e 29.graus.
v.) 0 Ensino de Fisica (especialmente no 19 grau )
deveriaser-mais qualitatiVo-e experimental.. Sugeriu -Se.que fossem estimulados e criadoS eursos

de 'experi-

mentacaO pares prefessores_ 0-CentrO de ClenCias deve ria ser reatiVado eestimulado como Produtor'de materi
al didatica eformador de profesSores, Surgiu tambem a
ideia' de se criar um 1aboratOrio circulante nas esco
las estaduais em cada regiao (que poderia-estar ligado
ao CREC).
vi)

,

A reciclagem usual nasescolas estaduais e um

castlgo. Estesemana deveria ser utilizada Para melhorar eformagao.dos professores

com a realiza -

Vac) deeursosexperimentais) e para discussOes inter
disciplinares..
vii) A ideia-da Feirade,Ciencias foi-considerada
muito boa.mas concordou-se-que a sua!organi -zacao, especialmente

estadual,' deveria ser revista.

Foramapontadasas dificeis condicoes de tra
balho dos professores: salariais,. de•transporte,eto,..
Por exemplol.Em Tiritubaiuma nrofeSsora

dava-aule para

todas as. series (14 a 44) na mesma sala e fazia todo 0
trabalho da escola (merenda, limpeza da escola, preen-
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chimento de relatorios, etc..).

Foi organizado tambem,-anteriormente ao Encontro,
uma curso sobre Energia Nuclear para a pooulagao de An,
9ra dos-Reis. Participaram da organizagao do curso a

SBF-Rj„ a ANDES, a Sociedade -de Protegao EcolEgica de
Angra - dosBeis e a Associagao de ProfessoreS de Angra
dos Reis. -Com a participacao media de 80 pessoas,o cur
so ocorreu em 4 finais de semana e acompanhado por pro
fespores Ao-19 e 29 graus, estudantes ePessoas dacomunidade angrense. Foram conferencistas e debatedores,
no cursor LuizTinguelll Rosa, Davi-Simon, Ennio Can dotti, .1,uis Carlos MenezeS, Ricardo Arnt e Ildeu de
Castro Moreira.

II EncOntro Regional de Fisica do 29 Grau:
Regiao de Barra do Final'.
25.05.1984.
Local: Barra do-Plrai (Esc,Nilo Peganha),
Promogaa: SBV..
Apoio-e organizagao: CREC-de.Barra do Pirai.
Participacao: cerca de 40 pessoas.

12 profs. de Fisica do 29 grau
- 11 profs. de-Matematica do 19.e 29 graus
- 02 profs, de CiEncias
- -02 profs. de•Quimica
02 profs. de-Escola Normal
- 14 estudantes de Matemitica
- 04 profs. do Rio de Janeiro (39 grau)
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Relator: Pkoi. it.deu de Cabtko Mo&eiha.
Muitos dos pontos ja-abordados no Encontro de Angra dos Reis foram levantados:„ Resumiremos, a seguir
pontos que tiVeramdestequeespeciel em :Barra do Piral.
Alem 4a,diScUsSao da situacao do ensinode Fisica
na regiao., os professores do Rio de ,Janeiro apresentaram as ideias e prcpostas : de varios dos projetos de me
lhoria de ensino existentes.
ii;A - maior parte dos professores de Fisica da re- o emMatematica.
giao tem formag a
,ii) Os professores do 29 grau alegaram o conheci mento deficiente •da Fisica dos alunos provenientes do

19 grau. Sugeriu-se que o ensino de Fisica e Ciencias,
neste nivel, deveria ser aumentado (em tempo, em estimulo„ etc..).
iii) Unanime foi a constatacao de que es aulas de
Fisica, com raras excecoes, sao

a

base.docuspee giz",

sem qualquer experimentagao. Nas faculdades -particulaxesda area, a parte experimental apraticamente nula :
os professores sao de-formados jkalegacaome de que
:la° ha tempo para a experimentacaoe deque,esta parte
encarece,o.curso.
0 use de qualquer material didatico e-muito peque
no, mesmo naquelas escolas em que exiStelaboratOrio
este,em geral,fica fechado Loom cadeado) e esquecido
0 laboratOrio e a "sala proibida" em muitas escolas.
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iv) A importancia da interdisciplinaridade foi tam
bem destacada, com o exempla.: muitos alunos nao sabem
interpretar textos e trabalhointecrrado can profeSsor de

Portugues 1Comunicacdo e Expressdof poderia ser proficuo.:
vl A necessidade de uma reciclagem periadica dos
professores foi outra conclusdo unanithe.
vi) Foram apontadas as carencias econOmicas usuais
dos alunos. Um problema especial considerado foi 6 dos
alunos do turno da noite (cansaco, sonolencia, faltade
material, etc,.).. A falta de motivagd6profissionaldos
alunos,com o tip° , de curriculo e aula que se tem, foi
tambem apontada.
vii- ) Considerou-se que, em muitos casos, 6ensino mal
orientado da Matematica Koderna tem silo bastante prejudicial.

viii) Um problema importante tratado foi o da aifabetizacao. Dadas as dificuldades nesta-area. do ensin6 a

major parte dos_professores. nd6quer ser alfabetizador.
A. estrutura de bloco unico, segunclo.alguns, nao foibem

interpretada„ nao funcionando bem. 0 fato de todas as
mudangas, serem feit as sucerficialrrente, cm a major parte dos
professores sem preparagao,leva a. solucoes irreais
ou que nao conseguem ser concretizadas.
. Algumas sugrutZeb:
i

0 CREC deveria articular reuniOes

locais,atra-
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ves do coordenador do 29 grau, entre os professoresdas
varlas- areas (Fisica, Matematica, etc..),„

ii -,A semana de reciclagem deveria ser usada para
este tipo de reunioes e para cursos de , formagao.

iii - Dever-se-iam ser estabeiecidas lige-goes- dos
professores da-regiaocom , os diversos projetos-de: me 1horia-de enslho existentes para treinamento,, reciclagem e assessoria.
iv - Os professores devem ser conscientizados de
que a melhoria do ensino depende'fundamentalmente de
seu-trabalho.

III- CONFERENCIAS :
Foram realizadas 02 conferancias:'
a.

"0 frit'erdr,:ctos itomoS"
,Conferencista: Pto6. Ronald Skett4Ad
(Depto. de Fisica - PUC/RJ)

b.

"Terspectivas da educa - cio brasileire.
Conferencista: Pao ti, Luiz Antonio Cunha_
(Fac. de Educacao - UFF/RJ)

5. APRESENTACAO DAS LINHAS BASICAS
L.1 - PESQU1SA EM ENSING DE yIsicA
L.2 - INTECRACAO ENTRE'A,ACAO E A FORMACAO
DO PROFESSOR DE FISICAL.3- PROGRAMAS . E CURRICULOS PARA O:ENSINO
DE FISICA
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5, APRESENTACAO DAS L1NHAS BASICAS :
A seguir sera° apresentados os resumos dos diver sos Cursos ministrados, durante o VI SNEF; as exposi

-

goes dos componentes e conclusaes das Mesas Redondas;re

latAirios dos Grupos de Trabalho,..aprovados nas plenarlas
das linhas basicas e os resumos das Comunicagoes,apre

-

sentadas sob a forma de Painel Integrado ou Comunicaaap

Oral. E importante observ.ar que algumas recomendacoes du
propostas dos Grupos de Trabalho . (GT's) sofreram modifi
cacOes na Assembleia Geral

do VI SNEF. Decidimas manter
—

nesta sess5o os relatorios apresentados na Integra,
na Ata da Assembleia Geral sera() repetidos osrelatOrics
aprovados.
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L.1 -

PESQUISA EM ENSINO DE FISICA
Cookdelladot: Pno

5.

Makcos do Fonseca Etta (UTRJ)

Foram realizadas 4 durante o VI . SNEF,todas as atividades orogramadas para a linha "Pesquisa em.Ensin6 de
Fisica", Thio se%registrando nenhuma ausenciaentre os
professores convidados.
As Mesas-Redondas foram bastante-concorridas,o que
evidencia um interesseda ,Comunidade.presente pelos to
mas abordados..Todas alas, entretanto, comecaramcom,pe

to menosimela - hora.de-atraso, atribuivel,em grande parte r ao pouco.tempo de intervalo entre uma atividade e ou
tra.. Como conseqdencia r houve menos tempo para os debates.

•

Os Grupos de Trabalho,programados. com o objetivo
de aprofundar alqunst6nicos ou aspectos levantados durante a Mesa-Redonda,.tiveram uma. freqUencia.que osci lou entre um.minimo.de-1.5 e,um maximo de 40 participantea. Apenas'um,desses.GT's (Avaliacao da Aprendizagem)
nao chegou a uma recomendacao; ou mocio para a.plenaria,
embora as discuss,aes tivessem sido bastante proveitosas,
conforme atesta relato (ver mais adiante) do coordena - dor desse GT.
Quanto aos cursos oferecidos, as anicas - criticas
captadas foram em relacao ao horirio e a pouca durac5o
dos mesmos.
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A plenaria da linha "Pesquisa em Ensino de Fisica"
teve inicio as 10.10 h do dia marcado, corn aproximada mente 40 participantes. Os trabalhos foram conduzidos
por uma mesa formada pelos professores M.F.Elia (coorde
nador), A• I Hamburger eA.Zylbersztajn.
Todos oscoordenadores de MR's e de,GT's•comparece
ram a,plenaria, teceram considerac6es a- respeito dostra
balhosclesenvolvidos e fizeram algumas%criticas e suges
toes -de naturezaorganizacional. Esta linha,se des envol
;

.

veu co,Cursos„.3'Mesas ,Redondas, 5 Gruposde Traba
lho; alaM.,dSpontribuicoes (Oomunicac4s) dos,partici
pantes. Sequem, '0,relatosapresentados.por. esprit° pe
IoS•PoOrdenadoresacima-citados„ bem coma as. mocoes e /
/ou•recomendacoes proppstas, .que- foram levadas aprova
das,: em suatotaltdade,naAssembleia Geral do VI SIMPO
SIC - NACIONAL DE'ENSINO.DE
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1 - - RESUMO DOS CLIRSOS :

C.1.I - Metodo de Andlise de Dados Experimentais em Pes
quisa Educacional (Abordagem Explorateria Quantitativa) :
PP,o6. FeAnando Lang da:SiZveina

UFRGS

L. Topicos em Analise Univariada•
I.a Distribuigao amostral das medics.
I.b' - Comparacao entre 2-ou mais mediasII- Topicos em - Analise Multivariada.
II.a - Correlagao e regressio simples, parcial e
maltipla.
II.b - AnaliSe de covarianciaII.c - Codificagao de variaVeis nominais e sua a
plicagao em analise multivariada.
III. Topicos em Teoria - da Medida Psicologica a Educa
cional•
III.a - Validade e fidedignidade.
III.b - Analise .de consistencia interna de=variaveis compositas.

C.1.2 - Metodo de Ana- lise de Dados Experimentais em Pesquisa Educacional (Abordagem ExploratOria Qualitativa) :

PAoi

—

Jon.OgboAn (In.stitute o6 - Educat4:.on
Uhivctuity of London-)
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0 enfoque tradicional detecnicas2eStatisticaSmui
toutilizado na areade pesquisa em - Educacao e Ciencias
Sociale,ve-se hoje enriquecido.por novas tecnicas:de analise de dados qualitatiyos, que forneceM,informacOes
bem menos estruturadas v porem f de

Entraw.nes

ta:categoria dados obtidos por.registro de:j.-nteracaplin.
gOistica, respostasabprtas,.entreviStas;dentro e. fora
de laboratorios,entrevistas clinicas, etc..
A caracteristica basica deste enfoque o fato de
que os dadoSassimCbtidos exigem,tratamento. ,compleXO,de
vido a sua "sUbjetividade e,at6 recentementelimitava7se

a

prpstacao de "passagensseleCionadasudetextos ,

categorizacao.de respostas discursivas, etc..; que, forneciailLosdados "espontaneos" do sujeito.
-

0 metodo de-.analise de dadosygualitativas a_ser : a- .
:presntadom-cu.eplatimosrnclp'dea7-

nAlise de. -"networks,serao tambem discutidoS,alguns_stxemplos de aplicacoes uteis

a

pesquisa'de ensino.de

encias.
PROGRAM :

.,.Systemic networks in linguistics.
Z-- Adaptation to non-linguistic analysis.
i),Ccdification;
ii) , :Theory and analysis.
Applications.
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i) Analysis of interview data.
ii) A systemic network computing system,
iii) Problem solving

.

i1.4 Examination questions

4 - Limitations and advantages of this approach.

II - MESAS REDONDAS E GRUPOS DE TRABALHO :

Problemas Criticot no •Ensino de Fisica :
CooAdenctdo.t.: , Pxoill Amelia Impex„(lo Hcimbutgen

Apresentacao :
Esta Mesa Redonda foi organizada pela Comissao Organizadora do Zimposioa,os membros-foram designados pa
ra apresentar para debate os seguintes temas: 1 - Modelos Espontaneos / FisicaJntuitival 2 - Ensina de Laboratorio;- e. 3 - Historia e Pilosofia da CienciaA partir dos anos setenta, por razes ligadas a_in
ternacionalizacao das formas de utilizacao da mao-de-o_
brai.principalmente devidoadisseminacao de empresasmul ,
tinacos, temaducionltevgradxpnSo.
No Brasi4,por exemplo, tornou-se obrigatOrio„
os oito anos de ensino de . orimeiro gram. 0 segundo.grau
profissionalizante tambem foiemdecorrincia da mesma poll
tica educacional.
Esta situagao passou a exigir uma revisao, em pro-
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fundidade, do ensino que deixa de ter um carater estritamente,propedautico e passa a ser proposto em
Alem

devea.atthgi,r,contingentes , de alguns que

naotiverap antecedentes de grande escolaridade e que,
sobretudo, Sa'adestinados ao mercada:de trabalho que exige familiaridade-Oom a modernizacio da sociedade, que
se caracterizapel*presenaa dos conhecimentos cientifi
. •
cos forteMent*racopIadwaadesenvoIvimenta , :tecnolOgico,
0-TapeIdoofeSsar,em sala de aula,deve-retamar
suavalbrizaCao- A;preocupacaaOredomihante v nosanos, 50
e60„ide,,,iproduzir material. .de ensina,esta,aensa.substitu
ida-pelaimplantacab,da-areas de pesquiSaem-ensino que .
visamuelhor.-fOacdpoesria.ncde
de prepara,-loparatervisaaproprlasobre, a que vai en
sinar, para conhecer seus alunos - coma sujeitos pensan tes, de diferentes extratos culturais. E rna caso- da FIsica, devera saber usar o laboratorio-nas suas multi pIas possibilidades pedagogicas. Essas qualidades, que
parecemcObviassio as utopias que estaasenda•construi
das,Contra o ensino•livresca r .a falta de-interacao,:professor-aluna naraprendizagem, as: falsas dicotomias teoria x experigticia, ciencia x tecnica, problemas estes mol
clacks par uma :concepcao utilit5ria da. educacao—Como am , pliar o alcance da educacao, do ensina de Flsica ?
As exposic6es que se seguem'procuram mostrar como
os trabalhos nas areas assinaladas podem contribuir•pa-
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.ra novas perspectives- no enSinode-PisicalArden .-Zylber
sztajn,da Facuidade de - Educacio daJiniversidade.federal
do Rio Grande do Norte,apresentar5 seu trabalho sObre
"ConcepcOes Alternativas e Ensino de Fisica"; Marcos F.
Elia,do.Instituto-de,Fisica da UFRJ,apresentare as "Fun
vies pedagOgicas dO Ensino atraves do Laboraterio de Fi
sica", efinalmente, eu.Mesma, - da Universidade de Sao
Tanlo„falarei douso da Ristoria e Filosofia da Cien
Cia•„na .,:formag56 do professor de Fisica4no . -ensino de

LoncepOes Alternativas e Ensino de Fisica :
Phoi..A4den ZylbekAztajn - Veptol.

de .Edueaga`o

UFRN

,UM EXEMPT.° ILUSTRATIV6.4
Ha-pouco mais de um ano, apps observar.alguns re •ampagos,: meu-filho de quatro anos e-meio perguntou:
como acontece isso ?”
"E eletricidade que tem.nas nuvens":_respondi„,continuando a ler o meu jornal, aliviado-porl-eleAlao.ter
indagado . o que vinha ,a.L.ser
Dois dias mais tarde, apes mais• alguns relampagos,
presenciei•a seguinte conversa...
..
acontece;AssowNio."
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nn um fio que tem nas nuvens e quando ele

molha,

sai esta coisa."
Gosto•muito - desteexemplo,porque ele mepermite ilustrar, delorma.bastanteexpreseiva„-vma-sItuagao na
qual- bouye -umpessimo-ensina'seguidode-uma,construcao
interessante-porparte-deVma•cianca-claraque nao
relateieste:caso . para Inferix que:,pesslmo ensino.sem Pre .,gera •construcCies., interessantes., ...masrporque, ele exem
plffic.w.nmav,s±tuacaoqUe:deve tambeirLocorrex em aulasde,
Fisica.
.Quando,felei-em eletricidade nas ,nuvens,

tinha

em mente-cargas eletrioas e .4iferencade.potencial; pare meu..ilho„obviamente r.eletricidadezignificava fio.
0 ponto que pretendo destacar.6-que o menino nao se limitou a internelizar aminha anti-pedagLgica resposta ,
mas oonstruiu. • a,partir ,de suas. ,conceOcoes, Uma explica
cio que„ - apeser de incorreta do ponto de vista.fisico ,
:

nao deixavade•ser.criativa 41)

-0M ENFOQUa:CONSTRUTIVISTA
A-constatacabde.que.criancas e adolescentes desen
volvem-concepcaes a respeito.do,munda,;fisicoj:5 anti( 2)
ga
. Somente em anos mais recentes, todavia, pesquisadores em ensino de:Ciancias vemdedicando umamaior a
tencao a este fatoEvidencias acumuladas de diversas fontes indicam
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que .tais.concepcoes alternatives
ma de conceitos e

que,

(3) cobrem uma vastaga

pare um flamer° Consideravel de a

lunos, algumas delas resistem a anos de educacao for -mal 4) 0.exemplo paradigmatico neste sentido é a per.

tistencia.de noc6es semelhantes:as-teorias medievais do
"impetus", mesmo entre estudanteS-que tecoberam instrucao:;sobre as leis. deNeWton,• nivel de 29 e 39 graus (5 1
gals do.quee.descoberta de uM-novo fen6meno,o que

ven1 emerginda da onda de pesquisas sobreconCepc6es al-

terhatiVas-eAlMa interpretacao construtivista.dos resul
tados:Estas- concepcOes, antes-concebidas como formas
primitivas. - de cOmpreensao, erros facilmente descarta veis no processo de escolerizacao, comecam a ser encara
-

das como explicacOes pessoais da realidade, que fazem
sentido do ponto de vista do individuo que as constrg
Isto implica em aceitar o fato de que alunos entram •as
situay6es.de ensino com concepc6es pre-existentes. Es tas influem na maneira pela qual eles lncorporam,em'sua
estrutura cognitiva,-as novas nocOes que lhes sao ensinadas. A adocao de um enfoople construtivista exige, por
tanto, que o papel desempenhado pelos individuos.nacons
trucao do seu conhecimento receba consideracao especial.
0 deslocamento em direcao a um enfoque construti vista foi estimulado tambem por uma crescente conscientizacao, por parte dos pesquisadores em ensino de cien-

ciasi dos desenvolvimentos que caracterizaram a filoso-

81

fia e historia da'ciencia nas ultimas decadas: 0 impac7
to causado pela "A Estrutura das RevolucOes Cientificas"
de Kuhn a particUlarmente sensivel, como ilustra a ana-.'
logia construida por Driver (7)
...alunos, do mesmo modo que cientistas, trazem
para as aulas de ciencias algumas idaias ou crencas ja
formuladas. Estas crencas afetam as observacOes que e les fazem,bem como as inferencias dai derivadas. Alunos,
do Mesmo modo que cientistas, constrOem uma visgo

do

mundo que os capacita a lidarem com situacaes, Transfor
•mar esta visgo naoe tgo simples quanto fOrnecer aos
lunos experiencias adicionais ou dados sensoriais.Envol
ve taMbem ajuda-los a reconstruir as suas teorias

ou

crencas, a experimentar, par assim diner, as evolugOes
paradigmaticas que ocorreram na histOria daciencia."

. PESQUISAS SOBRE CON0EPCOES ALTERNATIVAS :
A nivel internacional ja 6 bastante grande o numero de grupos trabalhando nesta linha, principalmenteten'
do em vista que ela so comecou a ser:articuiada nO li nal dos anus 70. Ng() a exagero afirmar que ela e, no mo
mento, a area da moda entre os pesquiSadOres em ensino
de Pisica. Alguns pesquisadores brasileiros - foram rapidOs-em perceber o potencial da area e . acredito que, se
em quantidade estamos lunge de nos equipararmos ao exte
.

rior, ngo licamos'devendo noque -se xefere a qualidade
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dos trabalhos aqui realizados.
A.maior parte das pesquisas tern se concentrado na
identificacao e classificacao de concepc.6es alternati vas, geralmente a partir de dados .obtidos par meio de
entrevistas•ou, em menor escala, questiondrios. Este ti
po de estudo tern a sua relevincia e, certamente, os pro
blemas de pesquisa nesta direcao.nao se encontram esgotados, quer se considere questoes de ordem metodologi ca

(8)

.ou questiSe_s relativas aos -contelidos e-contextos .

a serer& investigados (9)
Por outro lado,parece-me ser necessari,o intensificar as .pesquisas que ,tenham .como base a sale de aula e,
como foco,.,o desenvolvimento .conceitual dos ,alunos dentro de urns abordagem construtivista- Algumas indicac6es
de ordern geral sobre estrategias pedagOgicas tern sido
propostas por autores na area, havendo um relativo consenso sobre a importancia de que :
a.) os alunos tenham chance de explicitar (para si e Dare os outros) as suas concepcOes;
b)

estas concepcoes sejarn analisadas e exploradas na sa
la de aula;

c)

algurna forma de conflito cognitivo sej.a criada atrayes de contra-exemplos-, sempre que possivel;

d)

- "cientifica" seja introduzida;
a concepc...io

e)

a concepcio "cientifican e as concepcees alternativas
sejam -contrastadas e comparadas, no que tange ao po -
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der explicativo e limitacoes das mesmas;
f) a-concepgio "cientifica u _seja aplicada em situagaes
ja conhecidas e'movas.
E evidenteque ,estrategias,contemplando as-suges toes" acimai-apresentam.implicag6es no que-concernei •ti
lizagaoda - .1inguagenr:eznsala..de.znila-'1Stoporque aulas
convencionais4 .nasqualt-cprofessor;exerceo,.-monopolio
da fala e.da escrIta,poucas-oportunidades . oferecemice ra que-os alunOsY4Ominem e re-estruturem as ,seas oonceo
-

goesEstaSAndiOag,5eS'deordemgeral , fornecem .bons.pontOs departjda mas'a area ressente-se da faita de um
major numero- , de relatos-de-experiencias, de preferencia
sob a•torma'de : estudos de caso, mas,quais 0•ensino de
.cOnceitos especificos e, em contextos bem defauldos,tenha sido tentado Acredito,-qUe*uma maior -enfase em
.pesqUisasbaseadasem.sala ,de aula seria benefica r tanto
do ponto devista :tear-Leo, quanto.pratico- No primeixoca
so, atraves,da l testagee de .hipotesessobre desenvolvi mento conceitual e da detecgao de novas problemas;no se
gundo, atraves elaboragao de estrategias e materiais
de ensino-particularizados,

. DA PESQUISA PARR A SALA DE AULA
A transposigao de resultados de pesquisa para a sa
la de aula i, sem diivida, um ponto critico. Professores
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queixam-se de que pesquisadores academicos nio tornam
seus resultados suficientemente compreensiveis 6 acessi
veis

a

pratica docente e que mnitas vezes nao pesquisam

os problemes verdadeiramente relevantes. Os pesquisado-res lamentam-se de que o sistema educacionale imperme5
vel aos resultados de pesquisas.Nao tenho aqui pretensoes de oferecer•olugOes pare este -problema, mas
gastaria de levantar alguns pontos pare reflexao.
Inicialmente, apontaria parao fato de-que a
maior parte.dos professores de: Fisica (tanto no Brasil,
comollo:extertor) nao tiveram uma formagao-na qual fosse destacado o papel desempenhadamelas. concepg6es pre-existentes na-construcao deuavos ,conhectmentos, quer
se trate:de alunos, decientistas_cu-de 'comunidades cientificas. sao raros -cS professores. ,,de Fisica, tanto de
29 grau.como-de nniversidades4 ; que Pao tenham.sido tormados dentro, de nme.epistemologia Baconiana,Aue pressu
p6e_up:.reallsno ingenua e uma relagao stmpiista, de cu.nho-eMpirico-lndutivo, entre teoria e experiencia senso
rial. Argumentamia que uma lormagao mats- atualizada
em filosofia historia que envolvesse a re
ferencia a zutorescomo_Fopper,:Hanson, Kuhn 'Holton ,
Feyerabend, Koyre e Bachelard seria extremamente salu
que estau ,querendo salientar eAque„ se professores de Tisica tivessem condig6es de reconhecer como as
teorias existentes influem na evolucao historica dos con
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ceitos cientificos, talvez eles estivessem mais pkepara
dos para aceitar e compreendero . papel desempenhado pelas concepgoes alternativas de seus alunos

ill} .;Segura
,' Segura

mente:existe ai.todouM.oampo a serexplorado nos• cur sos de Didatida,:Tratica,deBrisinonstrumentagaopara
oEnsino;-8.istoria ,daCi-encia•eFilosofia-da ; ClenCia,
ConsiderandO , aeaaoUnasr-existenteS ne:formacao dos
•

professores .jmHexerOicio„parecemeautoevidente a
:JlecessIdade decUrsos de-treinamento!Femservico, o de senvolvimentplde:materiais,de•apoio e a publlcacao de
`trabalhos em - revIstaS de ensino, dentro.de umaperspectiva : construtlyista. Retdmando um ponto ja anteriormente tocado„ . acxescentaria que este:trabalho seria faciliftadoena : proporcao em que mais pesquisas fossem. dire
cionadas,parae, ,situagaode sala de aula.

. OBSERVAcOES FINAIS
Gosteriade encerrar este documento,fazendo algumas observaciies que me parecem.:relevantes.
A primeixa e.mo sentido de que existem_problemaS
relativos ao-ensino de Fisica que nao sao-cobertos pe las pesquisasmaainha aq.ui considerada- Toge do escopo
destas pesquisas, por exemplo, a preocupacao.com aspectos quantitativosoomo no caso da resolugao de proble mas numericos. Talvez a aParente negligencia con vela gao a estes aspectos seja una forma deoontrabalancar a
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enfase exagerada a ales atribuida no ensino, em detri mento do substrato conceitual.
Os trabalhos na area 4e comcepOes aiternativaspou

Co tem acrescentado ao debate sobre quais devem•er, os
objetivos. e,conterldosodo ensino de.fisica. O argumento

implicitOmeSteoaso e.o de que o enfoque cOnstrutivista pode ser Implementado com-qualquer conjunto de objetivos e_conteudos. Fica em aberto, contudo 4 a questa() so
bre ate que ponto os atuais conteddos dos cursos de Fisica 4 principalmente no 29 grau, sao relevantes pars nos
sos alunosEste aSpecto passa a ter importancia especi
-

-

al quando se considera-que.a adocio de uma abordagem
construtivista;gue ofereca;aos'alunos oportunidades de

refletir,:-Ziscutir sie-construiras suas ocncepcZes,im
plicaraem quSinals tempo seja dedicado ao ensino- de
certosoontedos, quaso-seraconseguidoatraves de
uma xed4O-O nos programers.
:Tamb7-em parece-me necessaria uma major reflexao soITS-o-probiema da availaco.:,Se:bem.que oferecer aos alunos

que:suas.CcmcepcOes evoluam em di-

recao a.um ponto der vista mais ciemtifico seja um.prop6
sito desejevel, coma deve - ser:avaliado o aluno que, apps
refletir sobre as suas ideias, discuti-lase compara
-las,com as concepgOes 'cientificas",ainda assim opte
por conservar suas nocoes originais ? E quern pode negar
que para as situacoes do dia-a- ,dia a mecanica pr6-Cali-
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leana•e funcional, sO 'pare se ficar em um•caso_mais evi
dente-.? Alguns autores argumentam gueuma atitude mais
tolerante, nestes cesas,serie-coerenteoam-ume posture
construtivista
Finelmente, e ;sem guerer4njetax uma dose de desne
cessarioI:essimismo•meste debate., alertaria pare

os

limitAdoseleitos.que,os trabalhos de_pesquisa em ensino-teraono tistema.educaconelenquanta condicOes mais
dignas-detrabalho (saldriosdecentes, carga.iorariesu
_Tor-Cavell escoles'equivedas, teMpopara estudo„etc.„nio.foremAofere4das , •a professores-eAelunos,

E sempre,AgratifIcante,pensargue-estamoS. ,-construln
do algo oom,nossoesguisese telvez. estejamos,„ - pera
futuro--Quanto - eo•presenteop mais-razoavel a .mantermos
nossesexpectativase-ilusOesemumalivel reellsta,
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. NOTAS-EIREFERENCIAS :
(1) 4:).quelne fez pensar que talvez:haja.elgo de verdade
na afirmativa-deque'

fisico-de genla4 um ho

mem que-conseguiuconservar a criatividade!inerente
infincieaa lnves de perdi-la na escola,°
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J.Piaget, "The Psychogenesis of knowledge-and its
epistemological significance". in'M.Piattelli -Palmarini, 'Language and learning.: the debate
between Jean Piaget -and Noark-Chomsky.",-Cambridge,
Mass. : Harvard University Press, 1980.
(2) No final AA decada de 20,-Piaget j5 chamava a aten. cao para estefato.
J.Piaget., "The child's conception of 'the world" ,
Hartcourt Brace, _1929..
(3).Concepc6es alternativas no sentido de =que qeralmente elas- sao diferentes-das explicagoes "cientificas",
dos, teXtos e curriCulos escolares, Prefiro'usar a
palavraalternativas ao Inv -es de espontaneas ou intuitiVas„.pois muitas destas nocoes sao mediadas so
cialmente, o que Ihes tiraria ocarater espontaneo
ou Intuitive.
(4) R.Drivere2G;Ericksami "Theories in action: some
theoretical and empirical issues in the study .of
student's conceptual frameworks in science";
Studies in Science-Education 10, 1983.
JACGilbert e
'Concepts,misconceotions
and-alternative-conceptionsthanging.,perspectives
in-science-education",, Studiesin-ScienceSducation,
10, 1983,
(5) A.Zylbersztajn,"Concepc5e-sespontineas-em-risica:e
xemplos e implicacaes par& o•ensino", .Revitta de En:sin° de Fisica, 5(2), Dez.1983.
Este artigo apresenta uma serie de referencias-que
podem ser - latels para os interessados na linha depes
quisa abordada neste documento.
16) Tal Mudanca de oostura tem se refletidoinclusive
nomivel semantic°. Emestudosmais antigos, nocOes

89
apresentadaspor alunos„ e que estivessem em desa cordo comaquelasrque fazem parte dos textos didati
cos e nrogramas escolares eram denominadas - pelos au
tores de lingua inglesa, por exemplo, por palavras
tais -como "misconceptions" at "misunderstandingS"
significandbboncepcOes erremeas ou - eqUivocas, respecti•vamenteRoje, nota-seuma-tendemcia entre pes
quisadores nesta linha em user expressoes-com uma
conotacio negativa menos acentuada: "alternative
conceptions", "alternative frameworks',"chlidren's
science", "etnoscience", "raisonnementnaturar";
"nobOes dntuitiVas".
(7): R.Driver, *The pupii'as ,a ,sdientist",'Tratelho apse
sentado na ,GIREP Conference, Rehovot, Israel•T979.
(8)::Como, porexeMpIo;gUestoes relatives

as tecnicas

-de coleta e analise'de dadOs, principalmente no tobante-a vaIidacao,: •
-(9)-Como,:por .exempio,:ate 4ople pont° -as concepcOes -al ternativas 'sobre conceitos cientificos -sao influenciadas peIo-SbontextOs-seicio-eConiimiccse culturais.
Ilmabutradireo5oque -me parece interessante explorar.seria•a identifibacao das libc6es i cluelunos

-de

.:29-e:39,gratsaoresentam sobre :a natureza da -cien
:"Mgtodb:bientificOn.
'1104-Para Um ekemplo-Ae estudo - deste tipo'ver
J..NusSbaumeS,.NoVi.ck, - "Brainstorming. in the
classroom to invent -a - model: a case study",

School

;science Bvietrt,..62 - (221).411381.
111)Sobre patalelos entre b ,desenvolvimento de concei tos cientificos e b-desenvolvimento-pSicogenetico
ver
J.Piaget e R:Garcia„ -*Psicogenesis e;histOria -de la
biencia"„

Mexico, Siglo Vientiuno Editores,
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2.Ensino Nao. Experimental de um Ciincia Experimental

Um 'Problema Cultural
T.
-

MO

-

/ 41FRJ:

..Porgue-°a° tern sido experimental u na Brasil, oemsi

de uma-clencia experimental.? Qual.A o -fator-determi-

nante dessa situacao ? Embora .questOes como estas jä tenham sido colocadas e discutidas,sob-os mais diversos. en
foques,em variaS,ocasiOes, o Tato , .&gue elas ainda 'conti
nuam atualsabertas

a

reflexio..

Alm ,txabalho.desenvolvido.00m.escolas:-do 29,:grau. do
em.1979 - (1) - -objetivou obter
subsidiossobre essas guestOes-Apos,analisar-e refuter
oomo'irrelevantes,algumes hipaeses•quando muito, elas
justificam-aigumacoisa) comumente 2evantadaspara expli
carHa_imexist&ncie de um ensino experimental os autores
concluiram que
'a nossa escola nao a nicho ecologic° onde se pos sam instalar e sobreviver.as tecnologias educacionais ge
radas para-aensimo de clencias-noY.24.grau"'.

0 conceito - de 'nicho ecologico", tomaeo emprestaeb

a

Biologia Telos autores do trabalho, exprime correta -

mente a realidade dos fatos. Qual seja„-o ensino experi
mental temsido marlimalicado em nosso sistena educacio
nal, meo-por,causa de alguns poucos fatores.determinantes„ massim, porqueesta modal.idade de ensino neo tem
tradiceo.ou raices em nosso meiocultural_
Vivemos numa soCiedadeemque seus-nembros•parecem
preferir.o-discursovidencia—Consequentemente„:,,den7
trodo'contexto,de emimo . Z.e'lencias, ,desta,sociedade e,
com:xaras.excecoes, o.en•ino-experimental temsido marginalicadoe o.ensino tearica calcado-em%discursos
tem : predominadoPoncontraste, „pode ocorrer tambem que em•culturas
com'vocacao mais empirista , 'comor -por exemplo,.a Cultuoensimo experimental tendaa . predominar so
breo,epsino teorico. "Se-levado-aoextremo, o predomi• nio.-Ierariameste-caso um ensino.4.eenciaz

que se

-miAariaeobservagio ,edescriceo empirica dos fenamemas,
sem seApreocupar em , discutir,os antecedentes conse
quenteS-te6ricos-relacionados com a Situaoeoexperimemtal em - estudo4
Ve-se que, sendo complexa e de-matureca cultural' a
'questeo-do ensino experimental de - uma ciencia experimen
tal, a sua solugeomeoZere alcancada alocando-se ape nas um volume maior-de,xecursos ou colocando novas tec-
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nologias•a-disposicio-de pesioas ou de instituicOespois
ambos os esforcos seriam desperdicados.. Ela sera alcancada na medida em que houver, dentro de cada uma das pes
soas envolvidas, uma tomada de consciencia que as leve
a adotar uma nova postura, irreversivel e duradoura, em
relacgo ao.gue seja o ensino experimental.
E o que.significa exatamente essa nova postura? No
meu entender, ela st.gnifica, ,pelo menos no seu primeiro
momento,oreconhecimento. dcpotenciai pedagOgicoque
pam&cersino -dado atraves de Iaboiatotio..

t importante

que seja abandonada aquela visaO ultrapassada de que
laboratOrIo uma extensa-o- de um curso teoricO.Muitc pe
lo contririo, o ensino dadoemjaboratorio tem as suas
especificidadese seusl?riapprios-objetivbs, atal ponto,
que, emalgumaa -instituicOes de nivel superior, ele tem
%adquiridovida prOpria como disciplina independente (2.).
-

Sena° vejamos, as funcOes pedagogicas mail comumen
te atribuidas-ao ensino atraves do laboratorto de Fisi-ca encontram-se emdiversos dominios 13) '(4) (5):
I - Dominio conceitual
uVendo •lguma coisa demonstrada ma pratica e, frequentemente, muito atil care poder entende-la. Por exem
plo, a -interferencia.de luz nio e um conceito intuitivoA ideia de que dois feixes de luz podem cancelar-se entre.si„ nroduzindo zonasAe escuridio, necessita de:mui
'ta saliva e giz pars ser bem absorvida e, por esta ra -
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zoo, a altamente recomendavel uma eemonstracao visual do
fenOmeno quando - 0 mesmo e discutido coin os estudantes "
(6).
Embora seja importante, e discutivel•que a ilustra
coo de ideias teOricas em Fisica,, atraves <de priticas de
monstrativas, seja um objetivo a ser priorizado no ensi
no em laboratOrio, :pare o qual, a carga horerla curricu
lar media, emcursos de Fisica no Brasil, é -da ordem de
1:10 em relacao as aulas teOricas.
Alem dtsso, entendemos que moment° pedagagico
vials adeguado pare ilustrar uma

teOrica e. aquele

em que a mesma apresentada, configurando-se, dessa ma
neira, em urn -objetivo mais , pertinente -5s aulas te6ricas.
-

II/III - Dominios;: psico---motor,/'psioo-afetivo
Essas funcOes poderiam ser',operacionalizadas no
presente context°, respectivamente, como "desenvolvimen
'to de habilidades praticas" e "estimulo ao trabalho em
grupo". Devido a pauca ou nenhuma experiencia previa dos
estudantes eg-ressos do 29 grau em atividades de laboratOrio, essas duas fungi:3es tem sido bastante priorizadas
nos cursos ,universitarios atuais de Fisica experimental.
Mas e Obvio entretanto, que a enfase as mesmas deveria
ser dada na escola primeria e secund5ria.
IV = Domino psico-c:ienetico
Considerando os pressupostos da teoria oslco-genetica de Piaget (7-)', podemos concluir que a necess5rio

Resronda as perguritas aba xo:

Na Escola SecundEria, ou em outro lugar qualquer, voce teve a oportunidade
de desenvolvet atividades experimentais no laborat6rio, tats coma:
•
1) Observer e desctever um fer18menu fisico?

I

sim

I

sim,mas...

SI M

t

1
nio.

-

3) Representar dados experitentai
era I'orma gr5fica?

2) Manipular instrumentos (r6gUas,
cronCmetios, etc) com o objetivo
de obter dados experimentais?
I
1
f
1
1
l
sim,mas...
nao
sim
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Fig.1:Experiencia prCvia dos estudantes
calouros em atividades de laboratOrio (1982).
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criar situacOes - adequadas. para desenvolver os- processos
de raciocinio abstrato.
A,Afirmativa de que estes processos.sao ajudadospe
la-experiencia:com-o mundo reala.Thease seperflue. Ou o
seria, se>de fa.toexistissem--condicoes de trabalho peda
gOgico-que introd117issem,- este. aspecto„ com toda. a,sua- .re
levancia„-aa.langp 'doa doze anoe , de escalarizagao for mal do-grepodeestudantee quechegaa,:Pniveraidade,
Sao-numerosaeae evidenciaeque-mostramya,,iexis tenciedeste*trabalho pedagOgica:no Brasil_ Apenas pare
dar umexempIo r,,apresentamoe,na-Fig,D1 olaerfilda.expe
rlancia arevia emetividadespraticas , doeestedantes ca
loerbe-de,area-.cientifica , e-tecnologica.deUE!RJA.8)..
• Evidenclaa quanto i aa conSeqbencias-da-inexistencia
destetrabaiho pedagOgico'tambem ja comegam eser obser
vadas. :For exempla, uma pesquisedesenvolvida com estudantes calouros,daUFF -J91 mostra,queem•namemo-eignifi
cativo de - estudantee , apresentem petfilnde-raciacinia
gee ester ageem-'dageele ..que aerie esperedocnaquela faixa, etaria quando avaliados:por mein de;entrevistaelculniT
cas piagetianas.
Dentre as fungoes pedagOgi:caSdo ^ensino:em laboratOrio, provavelmente, a.maismpartanteseje a psico-ge
netica- Entretanto i _ela so poderfi-ser adequadamente e xercidese as atividadespraticas deIabaratorio forem
estruturadas em forma menos diretiva do que usualmente
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tem sido, de tal maneira que os estudantes possam obser
var, manipular, planejar, errar, modificar, etc.. Fazem
-se necess5rias,-portanto, pesquisas neste sentido.
V - Dominio metodologico
Indiscutivelmente, o-laboratorio-6 o lugar -ideal pa
ra que os-estudantes tenham a 000rtUnidade de aprender
Ciencia como Metodo--deinvestigacio:cientlfica-e - nao apenas ,Clencia como um corpode conhecimento estitico
acabadoSem-dilvida,temb6m4. - dar.esta,oportuni.dade aosestudentesnaosignifica apresentar„ometodo-clentificaoomo urn recettuarlode processos.16gicosque devem- ser re
ligiosamenta-seguidOs no decurso de uma investigagio- .
Significa, sin, apreSenta--io zomO, uma estrutura.logica
que tern sido :capaz de descrevar e repludUzir,com- sucessaasdeScobertas-clentifiCaS-denossa-era, mesmo -que
os

seuSdescobridares-naatenhamseguido a seqtienCia de

passosconstantes nessa estrutura au,. ate Mesmo, tenham
eIes- seguida uma sucessio de: passos- anarquicos.
.Dentrodesse perspective, proporo "exercicio do
metodo-cientildro" como- ,uma-func5o. do ensino em laboratOribterie como consequencias pedagOgicas: a conscienti2acao do fato discutido no paragrafo -anterior e o de-senvolvimento das estruturas logicas do raciocinio formal (domlnio- nsica-genetico r .tambem,jä-discutido anteri
ormente).
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Resumindo, o - que eu gostaria que fosse debatido a-

qui _e
o ensino,experimental-apresenta-diversasfuncaespeda
gogicas,--dentre as quais destaca-sea funcao .psico-ge
netica:;.4

- por outroAado, parece queesta. modalidade-de ensino
naoteniconseguida:seinstalar ou sobreviver em nosso

pais-por''£alta de um"nicho•cultural" - •apropriad0- ;
- ,e%pcstivel. - mudarestasituacaoa. cUrtO:ou medio prazo?
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3.. Por Que HistoTia e Filosufia da FTsic •no Ensi-

no da Fisica ? .
P4o6a. - Amitixt Impinio Hambungen - gepta.
4ica

MaZett.ini.6

F1-

Mecanica -

Os expositores que me antecederam ji apresentaram
bons dicempios decomo as•questOes epistemologicas per passam aspesquisas e •a pr4tica .,do..ensino-de Fisica: Ar
den ao apontar, por exemplo, no estudo-desconcepcOes
.dds alunoa. a existencLade , "explicasaes , .pessoais da re
alidade, que numa intempretacio construtiva.dos fatos ,
fazemsentldo do pooto de vista da pessoe que as .cops.Essa afirmacao, e mesmo toda a iinha de. pesquisa
sobre Fisica intuktiva„sao elas proprias indagaceSes so
bre o que 6. a Ciencia, o que tem sido. .Marcos falou, en
tre outros pontos, em "sociedade-que-prefere.oxlizcurso
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a

evidencia", o que suscita discussZesde natureza filo

sofica.
• Esta apresentacao foi prepareda como serle detrans

par enclas.
, Sao-selecionados.alguns pontos sobre a per quntafitulo . que suscita tantos pensamentos e diferen -

Ites• Tomas de apresehti-Ios que nao se-esgotariam numa
conferancia devaripsdAas- Para-esse Tim , (Ver, por . exam

-Podemosdiferenciard isaspectos
losofiadaTiSicano, Ensino de Fisica: 1.- como-objetode-FESQUISA emsi, e 2--,como use ma FCIRMACAO DO PROFES
SOR-:Sob,esteJaltimoaspecto, mostra-se essencial para
preparar o, professor para. responder: s.perguntas: O
ensima.? PARAA)VE-%serve-? que todos- os-alnnos
Pergumtaroque feCiencieFILOSOFIA1
ou : conscientizecao.

,QUE

fazem

verificacao,

termsidapuesta-sendo-o.co-

nbecimentooientifica (HISTORI10 . pressup5era-o• reconheci
menta , da,ATIVIDADE

e CRIAQ40 HUMANAS-..eM interacao-com

a NATUREZA-e a SOCIEDADE.
.FILOSOFIA

Tomamos de. Mario Bunge„ em homenagem, (IV SNEF-Rl•

de Janeiro -r! 1979., Ref .2) os seguinte.s exemplos. deques
toes filosaficas-: a LOGICA - ex.: o conceitoAe massa
em Fisicacrassica (Newton) definido

ou baslco?; As

leis de conservacao sao principios on•teoremas?
sica nao precisa rnuito da

el-

mas um pouco, Tara -e-
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vitar erros" M.D.). A Legica nao
a SEMANTICA: 0 que

6 suficiente, e usamos

6 a verdade, o que 6 o significado ,

qual o significado fisico de uma teoria fisica; a TEO RIA DO CONHECIMENTO: o progresso da Fisica tem limiter
intrinsecos, h5 fenomenos fisicos que jamais poderemos
cornpreende r ? ; e a OTIOLDGIA: o que 6 uma propriedade .
gsica? Corm caracterizar o espaco e o tempo? 0 que

-6

tempo? (A- Fisica pode dar uma resposta matematica: tem.
po e •urna variavel.. que entra em certos grupos de trans formacOes), haveria espaco sem haver materia? ma is a AXIOLOGIA que discute o valor dos dados ern sua.•relacio
corn as teorias, e finairnente a

rTICA da, Fisica, onde- o

conhecimento 6 visto como parte da cultura e nao se admite' que seja posto a servigo-da. repressao.
Bunge lembra exemplos de conceitos em Fisica:4o TEM
PO: em AristOteles e Santo Agostinho o tempo nao
to por si,

-intrinsecamente relacional, enquanto que em

Newton existe um t'empo .absoluto. A que se refere o conceito de-MASSA: o -que pode ter massa? uma 'propriedade
de um corpo corn relacao a - urn referencial. Ha .campos de
massa nula. Tudo que tem energia tem massa.

importan

to nao e tanto a logica, mas o conteiRlo de realidade fi
sica." E lembra que "NAO SE DEFINE A PARTIR DA MEDICAO,
0 QUE -SE MEDE

r 0

VALOR DO CONCEITO. &STE

r DADO PELA

TEORIA.. SEM TEORIA NAO DESENHAMOS OS APARELHOS."
Entramos na questao do

mE"roDo currtrico:

Tem mui-

to exito, mas o que e? SO pode ser aplicado 5s -ciencias

muito

naturais .? Nao, diz -Bunge, o metodo cientifico a

mais ample que o metbdo experimental. A natureza e-o al
cance do metodo tem variado ao longo dos 350 anosemqte
se-fala , dele. Tem-entao carater- MISTORICO. que

ODECALOGO DO FISICO FILOSOFICAMENTE VIRGEM

Bunge apresentou no Rioem ,197941ustra,Powgrande feli
cidade,o fisicp-ingenuo que,nos a familiar, desde nos
mesmos. Resumimos a sequir4
1 - A observagao-6 ,afonte - elo objeto de'conheciMento

2.

- -Nada e,real,a , nao ser-que sepossa-converter

a

expe

riencia humane.
3 - As hipOteses e teorias-sao , sinteses indutivas 4e <da
dos , experimenteis.
- As'.hipOteses e teorias: , sao4escobertas. Nao sao inventadas5

hetaAasAllpotees e - teorlas-esistematizar e pte
-verexperiencias'humanas.

6 - As teorias;que incluem n5o observaveis nao tem sentido'fsico.
7 - As hipoteses-eteorias sao mais ou menos verdadei
ras - sao modos-simples de sistematizar os dados
tverdade
8 - Todo conceito-deve - ser-definido-

9 - 0 que confere'Significado Ilsico4. a definicgo.
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10 Um. s1:mbolo adquire significado fisico por melt) de
uma definicao operacional.
Esses.modos de pensar-sio as bases (ideologicas)de

uma visaopragmatista, tecnicista , de ,;pisica e dasrelacioes do 'homem com a sociedadeque-vaO ,sustentar propos.tas de um ensinotecnico„ instrumental, naointeressado
no aspectocognitiva da Ciencia, PaulLangevim, per e xemplo, enfatizava muitoesse pontoAe•pontavapara a
importanaialistoria,C1Lancia Tiase.-compreender
as dimenses- deconhecer,e de ,oriacao,4que se-justapoiem
as aplicaoZes.daCienciajlle3?Assim, a Bistorla%e a.Filosofiada Ciencia:sgo.ins
trumentospara se.olhar . para•a-Tencie e ver,alo mais
que C.dencia....1?exceb.&-la,como.pensamento humano, uma interessante:tentatIva de ORDENAThodesenvolvimento„apro
ducaoe-a ,,transmilssiodo conhecimento, dandolugar,numa
relacZa comulenentar eisob. multos.aspectos•dialetica,ao
USO EPTCTENTE .da - natureza-e. dasiideias:desenvoldas
J.Ref-41--No.ensino DEVEM APARECER.os varios aspectos-is
so-iihastante-dificil t e se.definemPROBLEMAS C1R/TICOS,
•que-ye'm sendo trabaihados.
Como enercicio de reflexio

relacionado

coma exposicao que me antecedeu, apresentouma forma
de pensar o que sao teoriase-experienclas. TEORIAS•sio
instrumentos de pensamento,,,com os- quais captados elementos da natureza (de forma abstrata).- Apartir das
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teorias- sao-planejadas EXPERIENCIAS,de tal forma que fi
quem definidas as condicOes que tornam possiveI.a apro7

pr•acio desses elementos da natureza, que irao se for nando ,conoretos.com o use (Ref-5),
A HISTORIC1DADE'

Da

CONHECIMENTO

kePropriegio da naturezz'se di'.dentro , de, umoom---

'textosbcial c-politico. Os modos de aprooriac6o, e, a
proprie .coisa apropriade sio definidos historioamente„; • Peguemos,como •exemolofe AGUAAdo. livro'".EssayHSur LEHis

Axiire:Humalnede.la-Nature%deS.Moscovici -',Ref:.64,

pa

-ra os- GRECOS, 6',: 4
. uadosrrios„.:.do ,:oleijoi„paraumedeoer
a-barromdos quatroelementosque ee,comblhamen.,-'
tie , 644.nda. a Risca;: qUalttative 445m4ca. Ndti;e6c. •
6 ainaaagua .dos rios,"mes- dos. moinhOee dasflaombas,
doengenheirc, da graVidede, daTieicaquarittativa. de
XX„:,a.,;actuapOdese--revestirda aparen- ,

- ,4gUa Acesede, (D 20),:-seconsiderarmosaeener- ciad
Ti.esarmazertadas •a-mlveletegol.CoEnTzcada 6poca, poiS, o

homer= reCorreu-a,conhecImentos.diterentes, a modos de a
cio diferentes, a•nova imagem-do:munda.. A NATUREZA E,AO
MESMO TEMPO, DADA E CRIADA.
TentaMos, corn- trabalho rapida, dar-um outro exam
plo, o do CALOR (Ver Bernal - Ref_S). Para os GREGOS
a propriedade do POGO, um dos quatro.elementos„ ese 6
usado - para produzir movimento, nao o 6 para substituir
-

trabalho humang,-entio escravo. flo sec..Xvii 6.essenci-
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almente o enxofre dos 'Arabes e paracelsianos, com o nome de flogistico, a substancia que todos os combusti veis perdem ao queimare que niotinha masses, paradoxal . mente definido comp o oposto de uma substincia;.quen5o
se ligaao trabalho,mas qualitativamente a transformacao
quimica..No sec. XVIII,calor e substancia material, cha
mada "materia de calor" por Black e caloric° por Lavoisier, fluido imponderavel, ainda relacOes qualitativas„
No sec. XIX , usava.--se a trarisftmlacao do calor em trabalho nas maquinas a vapor- - Estabelecese relacio quantitativa.entre calor e trabalho na produc5o de movimento,
e visIumbrando que,numa transformacgo, (de eletricidade
em calor, de calor em trabalho, de momento em calor) 6
como Se-"a causa-e o efeito fosses a mesma coisa" (Ref.
10), surgem a lei de conservac5o e.o conceito de ener gia. Tambem -a entropia est5 contida na ideia de calor.
Podemos ainda pensar na Matematica e como sua rela
c,aa com-a-pisica determina condicOeSde distinguir e- co
nhecer propriedades muito complexas e-escondidas. Um exemplo simples e o discernimento entre force e enev ,, a que
pole passar pela diferenciac5o entre a natureza vetorial e escalar na realidade fisica. E ainda as entidades
tensoriais, espinOrais, etc.-(Ref.7). Usamos todas es sas formas de decodificacgo do pensamento, do fazes, do
prOprio homem no•mundo.
Ha muitas maneiras de se ver a HistOria e a Cien -
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cia - exs.: Ciencia na Historia (Bernal)., Bistoria Soci
al da Ciencia (Cini et al., Bernal), Bistorlografia dos
Conceitos (Langevin, Beilbron, Moscovici,,Schenberg) , ,Es
tudo de artigos e do pensamento original (Jammer,Schilpp,
Paty), Filosofia (tambem dentro de uma perspective historica:- Bunge, Bohm):17er Ref.8). - E ainda a ,Bisteitia e
PilosofiadaCiencia no Ensino, numa, relacaa de .rean
mentacao, em "Neohumanism and - the Persistence of Pure
Mathematics, in WiIheImian-Germany" onde Larry Ryenson .

conceito de 'visa° de mund0",alleltanschaung"
histora
(Ref.1).
Para mais: referencias bibliogrAfica& vet, por . exem

plo, no Brasil, em.portugues,• a-trabalho , de Roberto de
A. Martins em - Cadernos de Histeiria e FiioSofia da Ciencia .(UNICAMP), n9 6, 1984, "'Mayer e a Conservacao-da Energia com mais de 100 referencia& (Ref_10), e - "Using
History of Physics in 'Innovatory Physics.Edutation"-que
sioas-- ATASda 0Onferencia Internacional- de ' -Pamta„
seteMbro de' 1983, (Ref-1), onde haartigo&de v5:rio&filLsOfos, historiadores e-fisicos, Com extensas bibliografias.
COMO 0 PROFESSOR USARA A HISTORIA.E FILOSOFIA DA CIEN-

CIA ?
ParayORMACAO - CRIT1CA„ Iata 4, fica cam meihor
dela de que a criacao cientifica naa 6 um processo 16g1
co,maa- tem multas expressoes possiveis- Prepara-o assim
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para perceber,mos modos de pensar do aluno,ELEMENTOS do
conhecimento cientifico.construido atraves do complex°
processo historic°, atraves.de lances concrete's de inte
raga°, peculiar de cada caso, entre o individuo e
meio social da. epoca. Torna concreto o conceito de glen
cia,.acompanhando sua criacao acao na histOria, e pelo

conhecimento de suas formes especificasde trabalha. 0
professor poderg enfrentar,com visa° mais ampla,,ques tOes-complexes de ensino, tais comaaensino de labara
toriaexperimental,a.inter-na:*ao •Fislas-Mstematice, o.
significado de avaliacao. preciss,dek.Sprendizegem.„
Gostaris de chamar rapidamente,a atencao pare
risco de se.definir um oaralelismaexata.entre a. evol.ucap dtsconceitos cientrficos (quesao processos-soci•.ais e istaricos) e a evolucao daaluno. (que se-dg no
gmbito da historic do individuo dentro dos proces.sos osi
colOgicos das relacOes de emsino-aprendizagem). Na nos.sa epoca, os conceitos antigos convivem na prgtica com
as novas- OS conhecimentoS cientificos esti° inCorporados,ne vida cotiAlsna t atraves das transformacOes dos. ob
jetos produZidos a das formes de producao deles, e das
novas formes-de penser_ rode-se falar de emsloalas, as
davidas cancelWeis serio_analogas (e ai o conhecimento
da HistOria ajuda) F.,mas e_ ingenuo falar em processo de
recriacio cientifica-emsaia de_aulaE Amportante-entio.que a FORMACAO DO PROFESSOR SE-
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JA MULTIDISCIPLINAR, nao s&conteddo. mais didatica,pura

e•simplesmente, mas entendendo as conteildoS coma proces
sos de conhecer„formados histaricamente, e a didatica,
comal>rocesso deoonhecer,formado em-situacoes. de ensi
no-aprendizagem. Fica claro que ha subjacente uma pre missy basica.: a visa° do hameme de suasrelac6es no
mundo social (Ref-11).
"Nao acredi-to em ensino mas.sim em aprendizagem
o aluno deve se apresentar,sabendo _o que vai aprender e querer aprender -' AM_Bunge„1979A_ Esse seria
um pensamento basic° Para-una ,situagao-dialogica entre
o professor e a alunapsem-paternalismo- Qual o papel
do-. professor-. para-estabeiecer•: , a„ situacacy•em sala de aula? Esse tambem e um PROBLEMA CRITICO que certamente-pa
deri apresentar um namero grande desolucoespraticas,PESQUISA EM ENSINO DE FISICA
• Para.finalizar, voltamos ao nosso terra na Linha do
Simposio e nesta Mesa Redonda: Como fazer pesquisa em
ensino de Fisica usandaaistorie e Filosofia da Ciencia?
A questa() entao a definir a 'PESQUISA EM ENSINO DE FISICA e NAO em Hist a
- ria e/ou Filosofia. Una sugestao seria
estudar artigos fundamentals - aqueles que ji significa .
Langevin

(Ref.5), a pon- ramu-sinte,o de

to da form.a, de-expressao%dos novos conceitos nassarempa

ra os•livros,Aiditicos.. - Fazer uma LEITURA CRITICA, .quase no sentido.de critica literiria,:usando trabalhos de
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HISTORIADORES e FILLSOFOS DA CIENCIA. Estes sio campos
bem definidos no exterior e em franco desenvolvimento e
bastante procurados no Brasil.
Definimos assim mais alguns Problemas Criticos: de
finic5o de situagoes dialOgicas ensino-aprendizagem,cur
riculo multidisciplinar da licenciatura, formacao de
professores e pesquisadores em historia e filosofia da
Ciencia.
REFERENCIAS
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em
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Outros Problemas Criticos do Ensino de
Fisica :
CapAdenadoA: P4o6. Pie/LAc

-

PUC/Rj

Este GT destaca outros problemas ligados:
19•- aos objetivos doensino,de•Fisica into e, pa
ra que ensinar Fisica,
29 - aos programas;
39 -

a

formacio do professor e.o que acontece com

ele apos a conclusio do curso;
49 -

a

dicotomia entre pesquisa e ensino - as difi

culdades de. transferir resultados de pesquisa

para a sala de•aulai
59 - aos livros-texto.
Detivema-nos, preferenclalmente, na discussao- a
cerca-dos programas, por entendermos que este é o panto
que mais diretamente-afeta o trabalho do professor em
salade aula.
Nenhum,doaprofessores,,queefetivamente trabalham
em-ensino , deFfsica no-29grau, discorda de. que-os programasofici4als„ impostas-pelas.Secretaris.de Edtcacao
sao excessivamente,extensos ,e abrangen.tes t sem levar em
conta a reduzlda:marga hor&ria dequedispOeo: profes sor para ministrar - a -materia, O resultado.:e. desastroso.
Em- grande maioria das escolas,spenas uma ,,parte:desse
programa:(geraimente Iled4nlea) 67(mal)- vlsto pelos,a1u-

nos, .qua,dele - pouco ou,nada realmenteaurendem, jd que
a mecdnicae-umtopico-de difici compreenaao , e as meto
dologias de ensino , i ,eMpregadas,sao,,,naQualorialas - vezes, ina ,
dequadas.
aversao

rendimenta , e;baiXoe ,,a::elunopaasa.

a-

nutrir

porcionaidera:Incompreassivel - e en

ganadora..
Outras vezes,.,:beorre que. o professoropta por dar
ao aluno;um&-visio.geral, passando superficialmente pe-

los topicos principals au., como querem.alguns, pelos
"conceitos b5slcos".
A experiencia-significa 6 que

os alunosnao

retain. esses . :conceitos. 1Dasicos, maa sentem-se atropela

112
dos pelo excesso de informagoTes e acabam por apelar para a mera memorizacao de definigOes livrescas e para o
treinamento de alguns problemas tipicos, sem que o contato com a Visica tenha para eles maiores consegeencias:
Entendemos-que, para obtermos um ensino mais efici
ente, 6 necessario

tambem alterar as metodologias que

atualmente sio aplicadas (ensinolivresco, par
metodologias maisreficientes e atraentes onde o aluno
tenha-a oportunidade-de experimentar, concluir, extrapo
lar, analisar, testar; em que o'professor utilize' abor-

dagens mais,criativas em que o alunopossa, rea•mente,
conhecer - e-compreender comp se -di a producao daconheci
mento-em TIsica, de forma que essa compreensao tenha re
flexes perCeptiveisna.seu compartamentacomo-cidadao.
Mas tuda isto toma tempo e, se .quisermos proper ao
professor que etude suas aulas tao radicaImente, devemos
dar-lhe candic6esde fazer isso. Cancluimos-que seria
necessario-efetl'var-alteracOes'non-pragramade-forma a
dlminuir-os contaados'propostoS, privilegiando-a quali-.
dade (do-ensino}" em detriMento da quantidade.
Entretanto, nossa discussao, visando

a

proposicao

de um novo programa*nao fai concluida. Chegamos a
um impasse provocado per diversas propostas diferentes,
por vexes intrinseca e irreconciliavelmente conflitabbes.
MOcrio:
A conclusao do G.T.1-1.A - foi'que se propusesse uma

1 13
mocio
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sentidode . que a S.B.F.assuma a resoonsabili-

dade de convocar, no menor - prazo possiVel, reuniOes regionais de professores de 14,.•29 a 34 grans, -juntaMente
com Orgaos respons5veis das. SecTetarlas de Educacio,com
o: fim de diSoutirem-um, novo programa para. a FIsita do.
29 grau gueStaeS ,tOrrelatas -e-guedeatas reuniaes• re
gionais saiam'as propostas. A' serem distutidas• nom• reuni5o: de .Smbitoi, nacionai . •
Propomos ainde gue' o, - programa flnalmente eiaborado
seja levado ent50-pela a&-conhecimento e -conSide
raga° das .autoridades competentes , do Aiossopais.
ADENDO:
Propomosgue 'as teunioes-regionals se organizem. em
grupos ,de, trabaiho gue, seresponsabilizem pela, -documen- taci:dSgues6lvantd,pros.ejutifIcavas' feitas7..

ApTendizageM , - razZes- e
c6rIsetiVenc i as
CdoAdenatiaxa: PAo

(AO/

Hvzoumz- UST

0- encaminhamento do trabalho constoU r iniclalmente,
da apresentacaO das razOes gue devatam cad& um dos parti cipantes do grupo a escolher tal tema e,em seguida
dos temas escolhidos.
Foram sugeridas v6rias questSes a serem . ditoutidas
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coma:, avaliacio de atividade.experimental; evaliacao do,
aspecto afetivo . da interacao aluno-prafessor'iconsequen.
cias das ..pesquisas, sobre nocOes espontaneas, o significado da expressao:."aprendeu, mas nao entendeups crite
rios.de,aveilacaa, etc..
•Decidlu-se,que a• avaliacio deverla ser discutida
no sentida'maiSamplb, independente-da Mesa Redonda,que
teoricatente.deveria.suscitar questOes a serem anaiisadasnipsgrupos . de.txabalho.
Os aspectos analisados ppdem ser xesumidos

o

papel dsavaIiacaa.eos, seus - instrumentos de - avaliacao.
•Dentrado primeiro aspecto foi, dIscutido,o papal
que uma ava1Aecao cumpre ma pratica...e o papal, que ela de
veria cumprir. Dentro do-segundo aspecto4ps.tipos de
instrumentos que saa utilizados normaimente,quais Sao
os

mais

adequados e se eles existem.

. 19) Uma avaliacao serve.na pritica 'pare :
a) dar uma nota parao estudante ser aprovado ou reprovado;.
0) verificar se .o estudantecapaz de, efetuar certos
Oalcuros e memorizer algumes.informac6es.e,quandomui
toecompreender certosconceitosl
0) dar diretrizes daque.,6.impartante dentro do cusso.
Uma avaiiacaa:deve ser-conceituada de uma forma di
ferente:
- ser uma.atividade durante a, qual, o estudante pode-a -
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prender ;
- obter-dados para uma andlise do curso enao do aluno.
29) Os instrumentos normalmente utilizados tem aide problemas.. ,Sao feitos testes de milltipaaescolha atraves dos
-,

quais sao exigidas aplicacOes de' certos formalismos

e

conteados apresentados no curso.
Os;instrumentos,de-avaliacao-devem ser escolhidos
em funcao dos objetivosdo:curso, no sentido de. que a
avaliacaoe uma conseq4encia:fd& , proposta decursoPara os objetivos-a curto.prazo, aqueles relaciona
dos com a aquisiio de ,informacOes e tecnicas, os ins. trumentos como resolucao de problemas, -testes, etc., pa
recem ser adequados. Quanto aosibjetivos a.longo prazo,
aqueles: relacionados com formaga-O do-estudante, devem
ser utilizados ouiros instrumentos- A-existencia ou nao
destes lnstrumentos e a possibilidadede -construi-los ,
nao puderam ser discutidos. neste grupopor falta de tem
po.
As.principais RECOMENDAOES.:
- Rinecessidade de uma discussiomais profunda sobre o
papel da.avaliacEo.
- Troca de informaco-es sobre os instrumentos.de avaliacao que estio sendo utilizados, no sentido de avaliacao dos objetivos a longo prazo,
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MR 1.2 - Problemas Metodol6gicos no Ensino de Fisica'
Cootdenadota: Pto6a. Matta M.C.A. Petnambuco
(UFRIO
1 - Apresentac -io dos Participantes - "Uma Retomada
Rist6rica do Ensino de Ciencias". (1)
Pao6a, Matta M.C.A. PutRambuco
Pto6. Fennando W. Vaitgah da Silva
Dispomos de poucos relatos escritos sobre como
ensino de Ciencias foi sendo tratado no decorrer

da

histOria-da educacao braslleira.
ATamos sintetizar aqui, rapidamente, alguns desses
relatos- A nossa preocupacao.sera tenter compreender
qua' seria a relacao entre as alteracoes havidas no ensino de Ciencias ,e a situay5o historica mais geral pela qual o pais passava.

(2)

Levantamos, como hip5tese pare pesquisa, que esse
processo pode ser compreendido a partir de dois diferen
tes .4ngulos 'de abordagem, complementares. Um, que chama
remos de "condiciOnantes economicos d&estrutura interna7
responsavel pela forma estrutural, que permanece para

alem das experie7ncias temporirias e outro, que chamaremos Ae . "influencia externa" e que atua mais a nivel da
determinecao das caraCterisiticas especificas e das formas concretas que o ensino assume ao longo da histeiriaz-kmanto ao primeirn 51 -m1c de alyrdemm, Mercebemos que o
sire de Ciencias somenbe sai des eumlas de formacs!ao profissio
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nal, chegando ao ensino elementar, em geral respondendo
asnecess,idades geradas no process° de ndus tr tali zacio
Ou seja, a.difusao da Ciencia.para uma popuIacia.' sem u-.ma qualificacao tecnica .altarnente especifica a uma necessidade gerada pela crescente utilizacac,da tecnolog,ia
nos meios de producao0 que significa dizer que a preocr7pacao generalizad.a.- do
ensino de Ci-encias comeca a surgir no Brasil, no periodo
de 189 4.a 1920, (Republica Velha - model° econOmico agra
'

rio, come r c ia 1, expo r ta do r, dependents, provocando 'ores
cente urbanizacao) quando houve o inicio das pressees
para difusao da escola primaria. No entanto, essa preocupaceo passa das iniciativas isoladas aos Projetos de
grupo- A intervenceo estatal somente se da na dacada de 50,
quando ja estamos numa outra Ease (que Maria de Luisa Ribeiro chama de 'model° nacional - desenvolvimentis
to come base•na in.dustrializaceo").
0 major'investimento de recursos oficial-s, para.
ensino de ciencias especificamente, fez-se nas dacadas
de 70/8,0, ainda sob efeito do "milagre economic° brasileiro".
Desenvolvendo a segundo angulo de abordagem, pence
bemos a ligaceo do ensino, e especificamente, o ensino
de cienci as, como resultado de movimentos mais amplos,
de•ordem mundial, extrapolando a questees puramente na-
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cionais. Essa influenciase faz_ de dois modos: atraves
da comunidade cientifica, em especial, da formac5a de
pesquisadores brasileiros em outros paises e de su&rharticipaq5o em congressos internacionais,e atraves do finan
ciamento direto por entidades estrangeiras de ativida- .
des desenvoIvidas no pals.
Um exemplo claro da atuaq5o desse tipo de financi
amento d5-se na introduqao no Brasil u a partir de 1962,
dos projetos de ensino que foram financiados pela USAID
e/ou pela Fundaq5o FORD. A introducao,na d6cada de 70,
da concepq5o de Ciencia Integrada atraves do PREMEN,que
contava com auxilio financeiroedo BIRD e o-mestrado em
"Ensino de Ciencias" (baseadc>na concepqaa de ciencia
I ntegrada) na UNICAMP com participaqio direta da DEA ,
se-o outros exemplos:
Talvez estejamos vivendo ainda hoje essa situaq5o,
no Proarama para Ensino de Ciencias, da CAPES, que faz
parte do PADCT, com financiamento da SEPLAN e do BIRD.
Como ainda n5o foi feita uma analise detalhada do tipo
de projeto financiado, tentando detectar uma caracteris
tica comum, ainda ne- o e oosslvel- afirmar que exista a
introduq5o de uma metodologia nova atraves do financier ,
mentoxr.
Quanto a influ5ncia que se faz sentir atraves da
propria comunidade cientifica, os exemplos sao iname -
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meros, valendo a pena citar aqui apenas um: a linha de
concepgaes espontaneas ou alternativas, que surge trazida da Inglaterra por pessoas que la fizeram simposios
internacionais. Esta linha, chega ao Brasil, quase
contemporaneamente como o seu aparecimento na Europa
em meados de 70 e hoje ja uma linha de pesquisa bem
estabelecida dentro do cenario brasileiro.
Reforcando a hipotese feita„ a permanencia e os e
feitos se fazem sentir sempre.no-contexto-mais amplo do
sistema educacional como -um todo°e, apesar das °soilage- es, deixam marcas profundas, medida que atendem in
teresses do desenvolvimento da economia nacional.
Desta forma,poderiamos pensar em tres epocas distintas:
1) Do principio deste seculo, quando se iniciou,de
forma mais sistemetica, ate o fim da decada de 50,
ensino de Ciencias e moldado no parametro do ensino das
outras dirsciplinas: totalmente verbalizado, aulas

tea-

ricas onde o professor explana o conteado, -organizado
no que se chamava de segfiencia 16g -tea da Olencia classica (ate o fin do sec. X'IX),_ baseada-em livros didati
cos, em geral estrangeiros relatos-de-experiencias
que,na maioria das vezes,nao•tinham sequer -a- ver com o
Brasil. A atividade de laboratorio, quando existia i era
de careter demonstrativo e visava a fixacao de concei-
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tos anteriormente ensinados ou a comprovacao da teoria
explanada. Arisava, centralmente, capacitar o estudante
a continuar o estudo,.tendo em vista a chegada a um
curso superior, mesmo quando feito na educacao elementar.
2) A partir do fim da decada de - 50, com a crise do
modelo politico-economic° e sua posterior mudanca, sob
forte influencia externa, surge- a que chamamos de "pro
jetos deensino". A introducaoda tese de Diomar Biten
(3)
(4) descrevem
e a parte. I dos - -textos do 363
court
como e,:porque-essa tendencia foi dirigida pelos EUA pa
ra o seu public° interno e estendida,em especial, para
a America-Latina.
Os projetos de ensino , se caracterizam na prbducao
de textos, material experimental e treinamento de professoress numa Visa°, basica do contetido a ser ensinado. VIsam introduzir concepcOe mail modernas de ciencias e-suprir, atraves do material elaborado e-dos-trei
namentos," as deficiencias dos professores.
Numa primeira fase,foram traduzidos projetos norte-americanos e ingleses. Posteriormente,a enfase deslocou-se para o sentido de producio de projetos nacionais.
A•epoca dos projetos se estende de 62 a 74, aproximadamente, correspondendo a crise do todelo_naCionai
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- desenvolvimentista da industrializacaoe - g'passagam
nara o-modelo d'edesenvolvimenta dependente . posteriora
1964., qu.eprivilegie'o grande capital nacional-e inter
macional.
Varies.- temdgncias se manifestam-ao longos desses
arms. Uma - decargtermais tecnicista, baseada - em ConceR
toes oriundat•depainOtogia-cOmportementai,...Cinstruqgo-

programada, Angiise-de - tarelas„. metodos
dos„ ensino por mndulos)'j outra de. cariter'"escola-no.
vista"' (5)- cuja7principal preocupacgo-era.enainer
0
"metodoCientlfico"„ que r com uma apresentacao "psinoici:
'gica" do contefido, esvaziava-os e - vaIorizaVaas ativi
dades experimentais lredescoberta, convite aoraciodi
mio,

e t flalmente r a concepcgo de eigncialmte -

.grade, que,. atraVe 'de uma-interdisciplinariedade, que
excIui.asCIerinias- - Sociais; chela ao-esvaziamentdcdm--

pleto do conteiado4 •irmandc-se na pronosta de que
professorunleamenteprecisa

saber user os materle±s .

instrucionais, maOmeceasitando conhecer-o- contetido.

Cyque caracteriza essaepoca e uma crescente'desvalorizacaodo. conte5do esoecifico v uma diauicgo do- co
nhecimento, que r confOrme aponta-Amelia Hamburger

(6) ,

proposta, nos paises;de origem r ao estudente que ngo
seguitA carreira cientifica7 e Para os paiSes do terceirb mUndo,..o-que iMplicitamente se deduz, nio necessitem-de-Clemtitas- Ou seja,pode se super que, com o
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modelo economics-que privilegia a importacao de tecnolo
gia, se.da" espayo a introduca° de uma metodologia que,
negando a importancia do conhecimento especifica; acentua a dif.iculdade de se desenvolverum projeto tecno145gico de, origem nacional.
Durante este periodo t surgem ou.firmem-se varies en
tidades voltadas especificamente pare o ensino deCiencies., a maloria trabalhando dentro de.projetos:. Centros Xstaduais de Professores de- Ciencias o, o

mac

e,de-

pois a FUNDEC. e. parte do PREMEN_ Vale a pena salientar
o desenvolvimento de quaisquer outras disciplines do
curriculo escolar.
3) Em 74/75,comeca a se esgotar a linha de projebos.e esImm4rem novas opcOes de pesquisa em ensino..
Por serem mais recentes, e mais dificil delinear
-

quaffs serlam °S fatores que determinamesse tipo de mudance, mas.podemos levantar alguns aspectps a serem con

sideradcs em qualquer aprofundamento posterior: a "ePoca
do7Inicio coincide com a crise do capitalismo internacional: e-c, comeco do process°, de eberturapoIltica- no
Brasil;, dentro des discuss6es de pesquisadores em Educe
cia,surge a retomada des experiencias educacionais alternatives desenvolvidas ate 68; surgem as primeiras to
ses de mestredo sobre ensino de-Fisica, centradas principalmente no estudo do que havia significado a. epoca
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dos projetos; voltam virios brasileiros corn cursor. 'de
pos-graduacao em ensIno•de-ciancias ! feitos no exteri
or; a criacao-de pos ,-graduagao especilicas paraa area
possibilita a vinda de professores estrangelros—.
..Ta no material. produzido..no-Curso-de -Instrumenta_• caa,para.Ensino do - IFUSP, Textosdo 36.3, em 1975,. .delX±
near.-se as linhas que hoje ainda sao•consideradas baSi cas e- que.seencontram.representadas,nasduasmesas redondas ds."Linhadepesquisa"-deste,Simposio:,
al linhas-que abordam o ,ensino'de•c:iencias a, par•tir do-estudodsHisteiria a:da'Fllosofia da Ciehcial
bf.linhasqueabordamshase . epistemol6gita do en- •
sino de ciencias, •em-geral-chamadas-de-cognitimas APlaget e Ausubel princlpalmente)4...
c) linhas •que . buscam vincular oensino de Ciencias

a. id6la da•escolacomo- fator importante , noprocesso de
transformagaasocial,- ou,como foram-chamadas neste simpOsio,"abordagens . .sociologicas . " . .
As linhas.tl'eliistaarLa e FilosOfia:.da,Ciencia a Alma
parte das linhas conqr0.-tivasr. representada_pelas cancancOes. alternativas, foram abordadaS na mesa—redonda
des linha de pesquisa, "Problemas,rCriticos no• Enslno de
Fisica".
Na.presente sessao,serao apresentados quatro traba
lhos

:

odo• Prof..Bernardo-Buchweitz„ do Inst. da Fisi-
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ca da UFRGS, sobre Ausubel; e da profa. Ana Maria. Pes7
soa de Carvaiho da Faculdade de Educacao da USP, sobre
Piaget4 duas outras tendencias da linha cognitiva,. .do
Prof. Rodolfo Caniato, da VF Rural do Rio de Janeiro ,cuja.proposta centra-se na producao de material, e

fi-

nalmente a abordagem sociolOgica que sera - apresentada
por

— REFERENciAs,
cly Abertura.apresentada,peiacoordenadora da Mesa Redonda "Problemas - -Metodologicos-de Pesquisa no Ensino-deCienciasm, promovida pelaLinha de Pesquisa
emlEnsino, , no VI Simp6sio Nacional de-Ensino.de Fisica, realizada no dia 23 de janeiro de 1985, na
UFF,.em Niter6i, RJ.
(2) Sera usado,como referencia para•as "epocas'IlistOri cas assinaladas, o=livro de Maria_ Luiza Ribeiro.
Ribeiro, Ma. Luiza - HistOradarEdUcacao, Brasileira - Ed. Morais S.Paulo
(3) Bitencourt, Diomar fdfsSertagao de mestrado IFUSP.
(4) Textos do 363 - publicacao do Corso de Instrumentacao para o Encino do Instituto de Fisica da Univer-sidade de Sao Paulo,. Anode 1975/76.
(5) Tal como definido por Saviani, in - Saviani, Dermeval - Escola e'Democracia- v L..5 la Caeca() Palemi
a
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cas de Nosso Tetpo - Cortez ''e Autores Associados,
2a. ed. - jan/1984 - Sao Paulo; SP.
(6) Hamburger, Amelia 1- - in Ciencia a CUltura;' .vo1.35,

(3) p.307-313.

2 -- .A.Tearia de Aprendizagem de Ausubel
Pkoi. Beanatdo guchwetz (UFRGS•
Segundoa•tearia de aprendizagem deAlisuhel,,,Os con
ceitos relevantes f existentes - naestrutura cognitiva do
•studante (o-queeleyji-Isabedonstitueril o%fatcir-Abala
importante.quenfluenciaaaprendIzagemdeumanOvain
formacaa.;Entre. os conceitos, efprincipibS be-Si:cos envolvidospela teOrfastab: aprendiZagem• signifiCatIva,
subsuncia, diferencIaC5Oprogressiva, reconeiliabao'lm ,•
tegrativa•e - organizadores'pretbs, A aprendizagem signi
ficativa,ocorre , quando ha - uma-:interabao-entrea :nova •
infortacao' conceltos existentes na• - estrutur&
va.do estudante- Portanto,

'06

conceitos desempenham um

papel ••central de aptendizagem EM torno dessas ideias basicas ternsido realizadas
e propostas peSquisas. Pode-se verificar que a teoria •
tem servido de modelo para o planejamentO4e curricUlOs
e metodos de ensino.•Kuitos , resuitadrys obtidos podemser
explicados pela teoria e dificuldades
das para testar algumaslideias-

tem sidoencontra
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3 - A influincia da Teoria de Piaget no ensino

de FisAcaPAolia. Anna Manta Pe4soa de Ccotvaho
(Faeutdade de Edaeagdo

7

UniveAaidade de Sdo Pauto)

Os trabaihos de Piaget, tanto a sua teoria de de senvolvinento cognitivo,como seus estudos sobre a aquisicao de navies especificas, infinenciaram,nao se5 a-escola de nma maneira geral, mas,em particular,as pmpfessores de Fisica, pais foi.. primcipalmente,com °sconce).tos.de espao, tempo, velocidade, choqueeta. que Pia,get.trabalhou.
Se-de Um lado,nos nib podemos transporter direta mente pare sala de aula sues pesquisas, pais estas foram direcionadas par objetivos estritamepte psicologi cos,, por,outro lado, nos naopodemos despreza-las ou
desconhece-Las, pois etas falam muito de perto aos nossos.aiunos a aos nossosconteddos.e.nomtairta,ao nossaen
sinoEstudando os livros de Piaget, nos,_professores de
Fisica,..fazemos sempre uma serie de perguntas que poderiam ser classificadas em dais grandes grupos: as que
procuramum relacionamento entre , ensino, aprendizagem e
nivel de_desenvolvimento cognitkvo dos alunos e as que,
ISeguindo'a-metodoIogia-de trabalho de Piaget, procuram
verificar como os nossos alunos constrOem alguns dos
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conceitos basicos do ensino de Fisica.
• Como o meu tempo de exposlcio a limitado, e

nos

paineis,nosso grupo apresentara virios trabalhos que se
enquadxam na preocupacao de procurar saber como nossos
alunos constroem alguns dos concertos-fundamentals para

o desenvolvimento.do ensino de Fisica (construcao do
conceito de. velocidade-e. de aceleragao)., vou me deter a
gora em, explorar., mesmo que superficiaimente r orrelacio
namento entre ensino, aprendizagem e. nivel de desenvol
vimento cognitivo.
Essas- treS variaveis ficam muito interligadas na

teoria,piagetiana. A capacidade para aprender e funcao
donivel de. desenvolvimento ,do aluno, masesse na- o. 6
estatico, ele est& intimamente relacionado corn o-conjun
to de experiencias fisicas e experie- ncias lOgico-matema
ticas APiaget, 1964) que o sujeito esubmetldo. Na nossa sociedade,6 a escola, atraves do. ensino, que tem a
ob#gacao,de fornecer as experl&nclas fisicas e-logicc7matematicas- Mas come. ensInar se os alunos nao%. -Cem-con

dicEies' de aprender?
aprendizagem
ensino
desenvolvinento
cognitivo
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Este circulo tem de ser rompido et para tanto, deve
ser melhor estudado e pesquisado.

Uma das pesquisas dojlosso grupo (Abib, 1983), pro
curou it mais a fund° neste problema. FIxando tuna das
variaveis, o ensino - o ensino da flutuacio dos corpos
procuron relacionar aprendizagem com o nivel de desenvolvimento de seus alunos.
Por fixar - a varlavel ensino,-entendemos elaborar u
ma metodologla em sala de aula, geral para todos, mas
respeitando o aluno enquanto sujeito. Na elaborac5o do
trabalho em sala de aula, fundamentamo-nos nos traba Thos de Piaget,tanto no aspecto mais geral de sua teori
a, como por exemplo sua definigao de aprendizagem, de

equilibragio e de assimilacao, comp quanto as caracte risticas mais particulares do contend° a ser ensinado .
Neste ultimo caso, consideramosos'resultados apresenta

dos por Inhelder a Piaget (1976) a respeito das explica
goes de sujeitos -de diversos periodos de desenvolvimento cognitive, sobre flutuagio dos corpos.
Uma das medidas de aprendizagem, aquela que vamos
nos referir mais adiante,foi feita por provas tradicionais cujas questOes se distribuiram em tres niveis: conhecimento, compreensio e aplicacao (Bloom,

1973).

A caracterizacao do nivel de desenvolvimento cogni
tivo dos sujeitos foi realizada com autilizacao da Es-
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cala de DesenvolviMento do PensamentoIZgico de -Longeot
(1974), atrav6s de entrevistas individuals realizadas
pot um aplicador nreviamente - treinado. Os resultados 613
tidos com este instrumento foram: 17% dos sujeitos

se

encontravam no estagio-concreto; 35% no ,estagio interme
diarioe 4-4% no estagio formal.
Com este estudo,obtivemos dados que possibilfteram
'varies anilises da situacao ensino-aprendizaget :(Abib
1983).. Entretanto, o.gue.gostaria de colocarem discus
'sac> aqui, sae dois -dos resultados deste trabalbo. Opri
meiro 6. a diferenca em realizacio de •nossa amostra em
relacao as questioes de conhecimento, rcompreensao •e apli
cacao (Graficos 1 a 9). segundo.e a relagao geralentre-c, niimerrytde acertosno pos-teste e omilmero de pontos obtidospelo instrumento de•Longeot ((rafico 10).
Os resultadoswObtidos por nos, apesar de bastante
significativos, nao devem sersgenerelizados para todas
•

as situacOesde ensino-aprendIzagem, pois.foram obtidos
em umasituacao particular, em condicOes bem especifi
cas, num conteiido de Fisica determined°, mas precisam
serrefei:tos para outras amostras com outros conteudos-

Analise

dos Diagratas que Reoresentam,a-Reallzacao dos

Alunos, por Categoria de Questoes
Os Diagramas foram construides da seguinte-maneir&

13 0

adotamos uma escala de zero a cem pontos para.representar os-resultados na prova.e.atribulmos,. em correspon denCia„ os pontos obtidos pales sujeitos nas questOes
de conbecimento, compreensio e aplicacao em func do
do
numero total de questOes de cada categoria. Devido ao
pequeno numero de sujeitos em cada estagio de desenvolvimento cognitivo, so foi possivel a fOrmagdo de dois
grupoS:o grupo de alunos do periodo formal e- a grupo
de alunos que 4a0 se encontravam no perlpdo formal. Impossibilitados, devido ao tamanho da amostxa, de descre
ver as distribuicOes em grande detalhe, calculamos os
pontos quartis para as distribuicoes dos pontos obtidos
oaloa,'sujeitos para os casos em estudoNOs Diagramas 1, 2 e 3, temos a representacao dos
pontos quaxtis. relacionados a categoria de connecimenta
para os resultados no pOs-teste, na prove de retencao
(o mesmo pOs-teste repassado um mes depois) e:paxa as
difexencas entre o numero dapontos.obtidos na retencao
e pa's-taste nesta categoria.
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Diagrama 1 --Pontos-quartis referentes aos
resultados dos grupos na cateoria
de conhecimento no VOs-teste.

E
Clupo
laav-i arra!

formal

•

25

47
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lo a m. Ouartio

Diagrama 2 - Pontos quartis referentes aos
resultados dos grupos na categoria
de conhecimento na prove de retencTio.

100

•

tarsal

QI

•

Q3

Pam.. Quo.. is •

FONTE7 ABIB, -.10Iaria Lucia

13 2
Diagrama 3 - Pontos quartis references A
diferenca- entre os resultados na
retenc3o e nopos-teste, pare a
categoria de conhecimento.

FONTS: ABIB,.Maria Lucia V.S.

-

Op.Cit.

. ASsim, podemos observer, no Diagrama 1, que prati-

camente -n5o llOuVe"inferehca entre o desemvenho dos grupos -no pOs.,.teste. Ja na --prove de retencAo, observa se no
-

Diagrama - 2 -que o desempenho do grupo 2, nesta.prove,foi
supCrior. ao do .grupo .1. No Diagrama I i os pontos. qu.artis
para a diferen.ca entre o ri,umere de •pontos 'na retenca) e

pos teste mostram que os sujcitos •do grupo niio-formala.
-
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presentaram maloresperdas do que os sujeitos do grupo
formal,

pols,enquantb 75% do grupo formal melhoraram, Fou,,

no minims, moltimm7ami:ereusfescoreS:;T50Id0 grupo na-o--"'for'
mal apresentatam valorec' negativos neste gra"fico, ou seja,
um -"esquecimento"dasqbestZet -que"!tinham sido xespondi
das corretamente antes-das ferias d
Nos-,Diagramat ,,A,

e '6 temos a representacao

dos

:pontos quartis paka ,Os resultados dos grupos na oategoria de compreensioNa categorIade compreensiocontramos as niath. res diferencas entre':os desempenhos dos grupos. Enquanto 50% do grupo fornal cbtiveram 73 pontos ou ma-is

nas

questOes de compreensao, 50% do grupo nao-fOrmal obtiVe
rare ate 36 pontos. Comparando-se os Diagramas 4 e 6„ oodemos notar que essa .grande diferenca entre -os.pontosquar
tis no iicis ,-teSte e 4inda makor naprova de retencao. No
Diagrama 6 vemos7qUe.,'Com - relacao 3 diferenca entre
numero de pontos naretenc5o • e pos-teste, osgrupos sao
proximps- _Assiut, embora%os grupos sejam bastante.dife xentes na prova de -retencio%em si,, nao sao quanto 3 retencao dos produtos apresentados no pos-teste oars esta
categoriaNos Dia-gramas 7, 8 e 9 temps os pontos quartis pa
ra os resultados dos grupos na categoria de aplicacao.
Para a categora -de aplicacao,temos que 50% dos
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sujeitos do grupo 1 obtiveram ate 17 pontos e 50% dos
sujeitos do grupo 2 obtiveram ate 29 pontos, sendo es -tes vaLores bem inferiores aos obtidos para as' catego rias e embora diferentes, bem pequenos em relayao ao to
tal de 100 pontos- Todavia, as diferencas que ocorremen
tre os grupos no-pos-teste, acentuam-se na prove de retencao, como podemos observer comparando os Diagramas 7
e a. No Diagrama 9,_podemos observar que a retenyao-dos
produtos apresentados no pos-teste foi,tambem diferente
,para os ,grupos, pois, enquanto775% dossujeitos,do grupo 2 apxesentaram um desempenho melhor na retencao

do

que no pos-teste, 75% .6os sujeitos do grupo 1 mantive ram sees resultados.
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Diagrama.4 - Pontos guartis referentes .aos
resultados dos .grupos na Categoria
de compreens&o no pos—teste-

Diagrama S.:- Pontos quartis referentes aos
resultados dos grupos na categoria
de.compreensao na prova de retencao.

FONTE: A13113, Maria Lucia V.S. -
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Diagrama 6 - Pontos guartis referentes

diferenca entre os resultados na .
retnciop6s-Se,
na categoria
de compreens5o_

Diagrama 7 - Pontos quartis referentes aos

resultados dos-:'grupos ,, n•:categoria
de aplicacao-no OOS-teste.

FONTEI ABIB, Mario Lucia V.S. - Op.Cit.
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Diagrama 8—Pontos quartis referentes aos'
resultados dos grupos na categoria
de aplicac5o na prova de retencao,

pr
tarsal.

c. upI orvl

N1

2s

Pontos Cowart is

Diegrema -9 - Pontos quartis referentes ,:aAiferenca
entre Os:resultados na ,retencas e no
pos-teste:;. em aolicaggb-,

Crap.
►4o-formal

FONTS: 1BIB, Marie Lucia U.S. - Op.Cit.

.

.TodosesteS resultados evldenciam correlavEses importantes entre o desenVolvimento cognitivo dos sujei-
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tos e varios aspectos da aprendizagem. Estes resultados
mostram, por um lado, a existencia de -um grau considers
vel associacao entre o desenvolvimento cognitivo
aspectos de aprendizagem e, por outro, ficam evidentes
que-sutras varlaveis sao necessarias para.explicar as
variacLes dos resultados aoresentados pelos sujeitos..
Urea das maneiras de exolicar e.ste.ultimo aspect()
consiste na analise dos resultados dos totals das pro vas em funcao dos escores na Escala de" Desenvolvimento
do Pensamento LOgico. Nos Diagramas 143,:11 e 12, temos
a representacao destes resultados, respectivamente, para o pos-teste, para a prova de retencao e paia a diferenca entre os escores nestas orovas.
Podemos obs.ervar nos Diagramas que os sujeitos do
periodo concreto obtiveram menor numero de pontos nas
•provers e apresentaram maiores perdas, e que os sujeitos
do periodo formal foram os que obtiveram maiores esco res-no pos-teste e na prova de retencao.
Um aspecto bastante importante, tambem evidente
nos Diagramas, e que nenhum,doS sujeitos do Period() con
creto apresentou escore alto nas orovas, nem apresentou
ganhos. Por outro lado, diversos sujeitos com escores
altos na Escala de Desenvolvimento do Pensamento-L6gico
apresentaram baixos escores nas provas, o que 56 pode

Diagrama 10 - Wimero de pontos no p6s-teste em funcao do escore
obtido pelo sujeito na EsCala de Desenvolvimento
do Pensamento 1,60.co.
.
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Diagrama 11 - Niimero de pontos na prova de retencgo em func5o
do escore obtido pelo sujeito na Escala de Desen
volvimento do Pensamento Logico.

Diagrama 12 -r Numero de pon t os na diferenga em f‘Any5o do escore

obtido pelo sujeito na Escala de besenvolvimento
ao Pensamento L6gico.
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ser expiicado pela interferancia de , outras variaveis( * 1
:AsSim, concluimos que.o;nivel de desenvolvimento
cognitivo-nao interfere na aprendizagem•ao nivel de.conhecimento e interfere ma aprendizagem ao nivel de compreensao, ou seja, comoesperavamos,a.compreensao
conteado•tratado esta vinculada as estruturas cogniti vas do sujeito. Para o nivel de aplicacao, nossas expec
tativas nit) foram confirmadas, o que evidencia a.importancia. de outras - variaveis pars a aprendizagem neste ni
Embora.nao possamos aceitar nossa higiitese
corn Telacao a esta categoria . - ao nivelestabelecido
de significancia, os resultados revelam uma tendancia

dos grupos.a umrcomportamento diferente neste-aspecto
de modo gee naoldescartamcs definitivamente a possibili

(* Analisanos cs casos da frequencia dos alurcs nas airThc e da
)

a

Fisica, atrav6s do calcula do indice de
atitude.em relacao
-oorrelacao.de Spearman.entre estas variavaiseos resultados
-nes proves (ver Anexos 14 e 15).
Bed°
A frequancia dos alunos. as aulasnao various to,. de
queue°. encontramos.correlacEes significantes entre este vari
ivel e 0,desempenho,nos aspects em an5lise pare o. total de
alurcs e - para crgrupo formal. Para'o grupo nao-formal,'enconr.
.tramos vaiores de oorrelacao consideraveis esigrificantes pa
ra as categories de.conhecimento (no pos-teste) e aplicacao
(na retencao), o que sugereque a freciaancia foi,uma variavel
importante pare o grupo nap-formak.
Quarto a varialrelatitude-amtelaryas").1,-Fisioa„ , os.resultarir sS
'indicaram aexistigncia de. oarzelacoes-Tmitivas esignifican
tes, nes pequenes, entre a atitude e o-desempErdxrda elasse
na categoria de aplicagio e pare o total da mast, no p6s-tes
te -e pare a_categoria de aplicacaeOneprcva de . re ao,
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dade da interferencie do nivel de desenvolvimento cogni
tivo para a aprendizagem tambem ao nivel de,aplicacao.
Nossos resultados mostram que a maioria dos alun3 .dogrup1atin redzagmpnsoiveldcnhecimento, enquanto a maioria dos alunos do grupo 2 atingiu aprendizagem ao nivel-de compreensao. Sendo significante a diferenca entre-os grupos para esta Ultima
categoria, podemos 'concluir que, embora nao sendo em to
dos on casos, alums.que apresentam diferentes nfveis de desenvoivirento cognitivor emgeral,apresentam diferentes niveiS:-de aprandizagem da Lei de Flutuacao dos Corpos,para a netOdologiautilizada.
Com relacao a esta conclusao, 8 importante ressaltar•que, mesmo a utilizacao de uma metodologia,que enfa
tizou manipulac6es concretes, sblucaes de problemas e
continuas reflex6es sobre estes, nao_garantiu,para . a
maioria dos alunos, que nao se encontram nojperlodo for
mal, uma aprendizagem elem do nivel de conhecimento.
Embora nao tivessemos hipotesessobre a retencao
em cada•categoria, os resuLtados.deste trabalho revelam
algumas diferencas v entre os grupos,para este aspecto.
Para a categoria de conhecimento, concluimos gue
o nivel de conhecimento cognitivo

nao

interfere na re -

tencao dos produtos de aprendizagem,apresentados no intervalo de ,tempo observado. idlias. a exlstencia de correla
gio positiva, embora pequena para este caso, leva-nos a
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acredi t ar que os grupos mostram uma tendencia a um comportamento.diferente, talvez detectavel em um intervalo
de tempo maior do que p deste experimento.
Para a categoria de compreensio, com base em nossosresultados,conclulmos que o nivel de desenvolvimen
to cognitivo ngo interfere na retencao da compreensao .
A nosso ver, este resultado pareCe-nos bastante razoa lvel e coerente comb obtido,quanta a aprendizagem ao ni
vel de compreensgo. Uma vez constatado que a compreen sio do conteildo, trabalhado neste experimento, estg vin
culada as estruturas cognitivas do sujeito, e que estas
podem ser.consideradas estaveis,nO intervalo de tempo em
que ocorreram nossas observacOes, era de se esperar que
a compreensgo demonstrada pelo grupo formal e pelo grupo ngo-formal fosse mantida , a menos que ocorresse uma mudanca na estrutura. Assim, o grupo ngo-formal retem,da mesma maneira que o grupo formal, o que foi .!compreendido do contefido, flax) havendo, portanto, interfe rencia do nivel de desenvolvimento cognitivo na ;:retenego da compreensao.
• Quanto a categoria de aplicacgo, nossos resultados
permitem-nos concluirque o nivel de desenvolvimento cot
nitivo interfere

quanto a retencao da aprendizagem neste

nivel, entendido o termo retencao, como a alteracao que
ocorreu com o tempo'para este caso.

1
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Para a - interpretacao deste fato, a necessario o es
clarecimento do . seguinte: as quest6es de aplicacao na
prova de.retencao"foram as mesmas que. as- realiZadaS: no
pos-teste e, portanto, nao satisfazem totalMente as con
dicOes necessarias para. a.categoria-de,aplicacao, que
exige que o problema-seja novo para o aluno. Como os re
Sultados no . pos-teste mostraram que o niimero de pontos
nesta categoria, para os dois grupos, foi'bastante pequeno em relacao ao total, de modo que as questaes em
sua maioria-nao foram solucionadas pcir nenhum dos grupos,.na ocasiao do nos-testa, parece-nos que as :•.quest6es em anallse puderam ser consideradas, sem muito erro,

como sendo de aplicacao na ocasiao da prova de- re-

tencao.
Assim, o que temos frente a nossos resultados

é:

o grupo formalmostrou melhores*condicales para a resolu

cao das queStaes de aplicacao do que o grupo tao-formal,
quando essasques:taes foram apresentadas pela segunda
vez; e t o nivel de . deseavolViMento cognitiiro interfere
na retencao ao nivel de aolicacao.
Uma das implicacaes educacionais que surge de nos-

pas conclusa-eS,. e que tem sido apontada em outros traba
Thos fiesta 'natureza, e a importancia do nivel de desenvolvimento cognitivo para a aprendizagem de Ciencia e,
eliTarticular,da Fisica.
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Como existem vgrios indicios de que grande parte
dos alunos de nossas escolas de 29 grau ngo estejam, no
period() de desenvolvimento cognitivo formal, os ptofessores e demais responsgveis pelo ensino de Fisica, neste nivel, devem estar conscientes das grandes limitacaes
destes individuos e da consegdente necessidade de se
promover o desenvolvimento cognitive.
Esta situacao leva a urgencia de uma revisao a res
peito dos conteudos'que devem ser ensinadQs e do enfo que a ser considerado em cada caso, sendo necessaria uma formacao adequada do professor que o leve a uma nova
postura em sala de aula,que the permita• empreender a
dificil tarefa de planejar e adaptar os procedimentos
instrucionais as ObservacOes continuas das manifestac5es
de seus alunos, de mode a lhes possibilitar, atravgs de"
um envolvimento profundo e de uma acao intensa e criati
va, a superacao de suas dificuldades e uma aprendizagem
efetiva de Fitica.
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4 - Ideario e Pratica de uma Proposta Brasileira (*)

para o Fnsino de Fisica
PesquisA e Pjs
RodoZpho Caniato (Pecanato
Fedekat Runat do RJ.)

Gxad.Anivensidade

(*) corhecida caw Prejeto Brasileiro Para o Ensino de Fisica, co
mo Ntodologia Ativa e tard,6m COMD Mikado Caniato.
1.:Resenha historica
As origens mais remotas desta proposta est5o localizadas no trabalho que realizamos na formacao de Professores de Matem5tica e Fisica,da antiga Faculdade de
Filosofia,Ciancias e Letras da liniversidade.(hoje Ponti
ficia) Catolica de Campinas,a partir de 1957.e ate 1969.
Desde 1957,j5 estavam funcionando equipamentos para ensino de Fisica e um telescOpio,montados pelo autos
que serviam para praticas nas disciplinas:Fisica Geral
e Experimental, Cosmografia e Mecinica Celeste, tambem.
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a cargo do autor como Professor Assistente.
Foi, no entanto, a partir de 1970, que esta proposta
se formalizou e se corporificou em textos, atividades e
metodologia proprios. Neste mesmo ano,ja eram realiza dos os primeiros ensaios,tanto com textos, como com a
metodologia e as atividades. Estes primeiros ensaios se
realizaram no Nordeste, no CECINE (Recife), na Cidade U
niversitaria,em dezembro de 1970.
Ja em 1973,grande quantidade de ensaios havia sido
realizada com metodologia,.textos e atividades,em grande niimero de escolas secundarias-da regiao de Campinas
(SP) e cidades vizinhas. Ainda em 1973, a proposta,acom
panhada de dois volumes, ("O'C'eu" e "Mecanica") era apre
sentada como Tese de Doutorado deste autor com a denomi
nagao de UM PROJETO BRASILEIRO PARA 0 ENSINO DE FISICA.
Pela primeira vez,uma Tese de Doutorado no Brasil apresentava uma Froposta inteiramente brasileira para o ensino de. Fisica. Essa proposta brasileira ficava tambem
caracterizada pela ausencia de referencias bibliograficas: toda a proposta se baseava numa experiencia inteiramente vivenciada em condicaes brasileiras, por. brasileiros, embora incorgorando tambem experiencia com projetos.estrangeiros.
Em janeiro de 1974, a convite do CLAF (Centro Lati
no Americano de Fisica), o autor teve ocasiao de minis-
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trar um curso de 40 horas a 25 orofessores de Fisica de
diferentes universidades, de paises da America Central ,
durante o-CURCAF (Curso Centro Americano de Fisica) que
se realiza cada ano em urn diferente pais da America Cen
tral; ou do Caribe. Muitos dos participantes se interessaram por promover outros cursos,em seus respectivos pa
ises,depois daquela primeira experiancia em TegUcigalpa,
Honduras. Dal por diante,a ideia propac-Tou-se__ pela inici
ativa espontanea dos que

;a

haviam conhecido essa pro -

posta brasileira. Em quase todos os paises da Ametica La
tina,hoje,ja temos realizado cursos, palestras ou seminarios sobre esta proposta. Emyarios destes paises,cir
culam traducoes, algumas completas,outras paiciais, de
trechos dos livros "0 Cu"
e ou "MecaniCa" que veiculam
conteados,nesta proposta metodologica, alem dos livros
em Lingua Pcrtuguesa.
Os primelios textos foram impressos nas oficinas
graficas do Instituto de Fisica da USP,por especial deferehcia do Prof. Jose Goldemberg. Muitas edicoes experimentais,"para ensaio",foram feitas na Faculdade de Educacao e no Instituto de Fisica, ambos na Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), no periodo em qUe o autor foi professor naquela instituicao. Importante apoio
foi ainda prestado pelas instituicaes Fundagao de Amparo ..5. Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP),FUNBEC e
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CECISP. Em 1973,foi feita uma edigao especial para ser
presenteada aos Professores'latino americanos que tomaram o primeiro curso em Tegucigalpa, Honduras. Esta edi
gao foi doada pelo Reitor da UNICAMP, Prof. Zeferino
Vaz. Durante muitos anos,o autor so admitiu a venda de
livros a professores que houvessem tornado o curzo.A par
tir de 1978,os livros puderam ser adquiridos pelo publi
co, em algumas livrarias. Desde entao,ja se fizeramtras
edigoes, uma reimpressao dos volumes "0 Cu"
e e "Mecanica".
Embora,desde os primeiros anos,a experiencia se to
nha difundido, foi s6 depois do interesse de outros Mai
.

ses,que se ampliou a difus5o pelo Brasil. Mesmo assim ,
ela continua a ser feita em escala pouco mais que "arte
sanal".
A partir de 1978, esta metodologia passou a ser ensaiada tambem no ensino de Primeiro Grau,numa experian •
cia conduzida pelo autor a partir da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esta experiencia realizouse no NATTE (Nixie° de Apoio em Tecnicas Educacionais),
coordenado pela Profs Yacy A.Leitao. Tambem os novos tex
tos e Atividades destinados ao Primeiro Grau foram submetidos a exaustivos ensaios feitos corn professores, es
colas e criancas, principalmente da Baixada Fluminense
(Periferia do Rio). Tambem este material, que agora sai,
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pela primeira vez,em edicao comercial, tornou-se conhp-.
cido no exterior, tendo ja sido objeto de curso para pro
fessores da area de CienCias. das Escuelas Normales, na
Republica Dominicana, com o patrocinio CLAF e UNESCO (1983).
Atualmente, tanto os cursos,como os livros e a metodplogia comegam a ser mais sistematicamente difundi dos,atraves das Secretarias de Educagao do Estado do
Rio e do Estado de.Sao Paulo. Muitos cursos ja tem se re
alizado no Estado do Rio e muitos outros estao programa
dos.
Grande tem sido a colaboragao prestada

a

difusao

desta proposta r pela Universidade Federal Fluminense,onde

varios cursos tem sido desenvolvidos,por iniciati

va da Profs Gloria Queiroz,no Instituto de Fisica.
Na Universidade Federal Rural do Rio de-Janeiro,on
de atua um grupo de Ciencia Integrada,que reGne professores de diferentes areas, alem dos cursos.de treinamen
to com a'"Metodologia. Ativa",realizam-se pesquisas rela
cionadas com esta proposta e que sad conduzidas Pelas
Professoras Yacy A.Leitao (ME)•e Profs Diva Lopes da
Silveira (Ph.D).
2. 0 PROBLEMA:
A proposta aqui apresentada vem como resposta ao
problema que pode ser resumido na expressao n o quase na

152
da qua fica do que2 tudo q
em Fisica. As prim:-iras verificace

etIsinou"
as=co fo

ram feitas ,elo auor entre as anos de 1.31 e 1964. Essas verificacoes e a maneira cono foram conduzi:?as es tao relatadas em UM PROJETO 2RASILEIRO PARA 0 ENSINO DE.
FfICA (Tee de Doutorado deste autor). Muitas outras e
VIdencias tam levado o autor a conviccao de que a maioria de nossos cursos de Fisica, so nivel da educacao fun
damental r principaimente, tem eficicia que pode ser com
parada

a

"eficacia de-cursos de natagao feitos por cor-

respondencia".
Atraves dos muitos anos de experiencia, com a aten
ca. ° voltada para esses aspectos, pOde o autor constatar,
nao sO a extensao e a profundidade do problema,como tam
bem outros aspectos relacionados com ale. Desde 1974,es
ta experiencia incorporou as experiencias colhidas em
muitos outros paises da America Latina, com muitas deze •
nas de cursos,ministrados em condicoes as mais diversas.
As observacOes feitas indicam diferentes aspectos
do problema, a saber:
2.1 - Incapacidade geral, por parte de alunos e profes- .
sore,mcnh feOmoscnitapldos a situacOes concretas e simples, porem fora do
ambito da aula de Fisica.
2.2 - Ausencia generalizada de qualquer iniciativa dian
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to de uma situagaO simples que'poderia ser "resol
vida" com &aplicacao de-conceitos-jae•studadoS
(treino da passividade) em Fisica.
2.3- Na maior parte das vezes, klinguagem formal ou al
gebrica-e:manipulada (por pouquissimos)'sem saber
de que trata a expressionsimbolos sem simbolizados':- .
2.4-7—Grande desinteresse,devldo

a

distancia, entre pro-

gramas ou assuntos.de aula e:og interesses dbjo=
•
vem.
Ausencia;quase totalv da contribuicao pessoal:do a
luno na . construcao de seu "conhecimento" do- mUnda,
,

fisico.

2.6 - Grande dificuldade,em todos os-miVeis, pare lerumtext° e dele tirar alguma conclusao.
2.7 -.Grande dificuldaderda imensa maioria,em-verbali zar condeitos ou ideias relacionados corn o assunto',Ipor - mais siMPleS que seje.
2.8 - AusenCia geral de qualquer . habilidade.ou.destreza
manual, mesmo para tarefas muito simples.
2.9 - Generalizade competicao - muito-mais per notes que
tel.° conhecimento.
2.10- Ausencia•do prazer de saberse de construir a descoberte

proprioconhedimento..

2'.11:"--Expectativa.gerada;expressamente pela "sorte" ou
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"azar",em relaeao aos resuaados (promogao).
2.12- Posture autoritaria do professor,exercitada diari
aMente nos COMO e QUE saber.
2.13- "Esclerose" e "fossilizagao" do conhecimento do
professor.geradas pela repeticao destituida da vi
talidade das discussoes.
3 - IDEARIO DA PROPOSTA :
A Proposta tem comp principals caracteristicas a
mudanga.na postura,tanto do aluno,como do professor. 0
professor deixa de ser a "fonte" de todos os conhecimen
tos que devem "encher" a cabega do aluno. 0 aluno passa
a ser mais sujeito que objeto do ensino: o "motor" do
processo. 0. professor passa a ser mais o orientador do
process° a fica poupado pare falar coisas mais relevantes ; que ajudem, em lugar de ter de repetir coisas e in
formagoes que podem, com vantagem, ser veiculadas por
um texto.
De um mod° geral, as caracteristicas da preposta fi
caram deterninadas come "negativo" do problema.
Principals aspectos ou ideario da Proposta:
3.1 - Oferecer situagOes concretes em aue es conceitos
a serem aprendidos.possam ser vivenciados atraves
dos sentidos, id6ias e discuss6es, relacionados
com a Fissica.
3.2 - Oferecer situagOes,.de fato,em que o aluno 6 lava-
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do a desenvolver e treinar a'iniciativa em sues di
ferentes modalidades, em assuntos relacionados

a

Fisica.
3.3 - Oferecer situagoes em que a linguagem formal aparece como necessaria e dtii na manioulacao de con
ceitos e situacoes em Fisica,sentidos pelo aluno.
3.4 - Os assuntos abordados devem se apresentar com alguma relevancia, utilidade ou beleza que possa ser
percebida.pelo aluno.
3.5 - Oferecer ao educando Situagaes em que ele possa
dar sua contribuioao pessoal a.Construcao de seu
proprio conhecimento, ou ao conhecimento dos ou •tros.
3.6 - 0 estudo da Fisica pode e deve oferecer oportunidade para que o.aluno - exercitea leitura e o en tendimento de um texto. Esse'entendimento deve
ser cotejado com o entendimento.dos , outros.
3.7 -0. estudo da .Fisica pode edeveofereCer ocasiao pa
ra.que seja exercitada a verbalizacao de concei tos . e
3.8 - A aprendizagem da Fisica.pode-e deve oferecer o
portunidades de trabalho que envolva tambem

as

macros.
3.9 - A construeao do conhecimento em Fisica deve ensejar ocasiao para que seja exercitado o trabalhoco
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operativo entre individuos e grupos.
3.10- g perfeitamente possivel e desejavel que a aprendizagem,neste niyel de educacao, seja feita em
ambiente a em situacoes que permitam ao aluno des
frutar do prazer-de descobrir e de construir -co
nhecimento: o "sabor do saber".
3.11- A promocao pode ser "construida" por um trabalho
regular e constante, que nao dependa de "sorte"ou
"azar".
3.12- A posture autoritiria do professor deve e pode ser
substituida pela postura de Orientador do processo de aprendizagem da Fisica.

-

3.13-'As situacOes dinamicas apresentadas pelas discus. sZes e pelas Atividades estimulam constantemente
diividas e perguntas em Situaciies que obrigam a re
pensar e a responder a solicitagOes novas.
4.- OUTROS "INGREDIENTES" DA PROPOSTA
4.1 - Uma estrutura "em paralelo":
"Em paralelo" aqui significa que o assunto pode ser
escolhido, cam raras excecoes,

a

vontade. Professor e a

lunos podem escoiher o assunto- sem ter de - fazer antes to
dos os pre-requisitos: Cada assunto a quase independente dos demais. Os assunt's nao estao numa ordem obrigatoria. Isso significa que,mesmo numa mesma classe, dife
rentes grupos.podem trabalhar com textas' a Atividadesdi
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ferentes.
4.2 - Tres niveis :
Todos os assuntos s5o abordadOs, em linguagem clara e simplese de maneira a nao exigir dos alunos ne mhumpre-requisito especificO...Aa dificuldades s5o cres
centes e o trabalho em grupo fat coin que a maioria posse se beneficiar da ajuda miitua em que os conhecimentos
se somam e as diividas se subtraem.- Ao fim dos textos ,
quo sgosempre acompanhados-de Atividades, se oferece ,
aos que quiserem e puderemi. algo mais de informagio
mesmo de desafios que podem-nao interessar a todos. Isso e oferecido com o nome-de "se voce quiSer saber um
pouco mais". Num terceiro

o -assunto ou alguns as-

pectos sio.aprofundados,.-usando ji uma linguagem um pouco mais especifica. Esse terceiro nivel e oferecido como."um pouco mais ainda . Considera-se que os alunos nao
"

se dividem em "bons" e "maus", mas que S5o pessoas com
interesses 0 aptidoes diferentes.
4.3 - Material :
As Atividades foram desenvolvidas para serem relevantes embora usando material simples d.barato. Com raras.excecOes, o materiaIpode ser feito montado ou ad quirido pelos.prOprios alunos. Sempre devem os alunos
serem incumbidos previamente de resolver, com a ajuda
do. Professor, os problemas relacionadoS com o material.
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Todas as Atividades tem que ser feitas por todos os alu
nos.
4.4 - Emprego da Astronomia :
A Astronomia e usada, especialmente no volume " 0
Ceu",como grande cenario de ideias,que tornam mais inte
ressante e motivador cada assunto estudado. Nao se trate de pretender que os alunos tenham que aprender Astro
nomia. As razoes que justificam o emprego da Astronomia
estao resumidas logo ao inicio do volume "40 Ceu".
4.4.1 - a mais antiga das Ciencias;
4.4.2 - a. Astronomia, sintese do conhecimento huma
AO;

4.4.3 - a Astronomia, sintese da Fisica;
4.4.4 - conteudo altamente motivador: conhecimento,
beleza e aventura;
4.4.5 - sentimento de solidao a solidariedade suge
rido pela grandeza do Universo e pequenez
do homem.
5 - AVALIACAO :
Nesta Proposta e - mais importante a avaliaeao

do

curso, que a avaliacao de cada aluno. sao os que tomam
o curso que fazem a principal avaliagao: come o curso
chegou ate eles.

Ha

tambem uma forma de avaliacac do

Professor, sobre os alunos, ou melhor, sobre os que tomam o curso, Embora a proposta metodolOcica nao estimu-
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le'a medida atravesdas notas, reconhece-se que a estru
tura burocratica do sistema educacional frequentemente
compele o Professor a atribuir notas. Quando isso ocorre, o professor pode transformar o "registro de desempe
nho" em notas.
5.1 - Avaliacao do curso pelos que o tomam:
. Os que tomam o curso sao sempre levados a fazer uma avaliagao ou apreciacao do que chegou ate eles res pondendo-aos:seguintes itens:
• 5.1.1 - o curso quanto aametodo;
5.1.2 -,a . curso_quanto ao_conteddo;
- o curso quanto ao-convite ao•raciocinio;
curso quanto.ao - material usado4
5.1.5 - o.curso quanto ao trabaiho cooperativo;
5.1.6 - o.cursoquanto aaseu (do,participante) aproveitamento;
5.1.7 - a curse quanto • a viabilidade (q.uando

se

trata. de professores); : :5.1.8 .- criticas, observagoes e sugestOes.
Os formuiarios saaanonimoseada'Item.oferece cin
•

co graus: excelente-muito bomi
5.2 - . .Avaliacaa feita pelo:ProfessorlPara que c professor possa avaliar o 'desempenhodos
.
.
alunos,se Oferece uma folha para "registro de desempe nho". Nesta folha,•ha uma coluna para os nomes dos alu -
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nos e,ao lado dessa, colunas com as ACOES 'consideradas
mais importantes: LEU (em voz alta para o grupo), CRITI
COU, CONTRIBUIU,. PEZ (a Atividarle) E COCPEROU. Hi ainda
uma coluna para que o professor possa registrar, segundo outras observacoes suas.
• „

0 proposito dessa avaliagdo a fazer com que,desde
o inicio,os alunos saibam o que se espera deles em forma de ACOES,e que sua promocao se constroi com trabalho
que mac) dependera de "sorte" ou "azar". Outra .ratao e o
ferecer ao professor um registro que lhe.permita estimu
lar e ajudar aos que manifestem menor iniciativa. Essa
pratica tem mostrado que, em poucos dias, alem de empe nhados num trabalho intenso e agradavel, professor e alunos se conhecem pelos nomes, num clima de trabalho co
operatiVo. Em pouco tempo,a folha de "registro de desem
oenho" pode ser dispensada.
6 — AS OIFICULDADES:
Apesar do entusiasmo com que a proposta e acolhida
pelos que a conhecem atraves dos cursos, sua implanta gao em escala major tem sido dificil e morosa. Em parte
essas dificuldades j5 eram esperadas, na medida em que
a realizacao da proposta implica numa radical Mudanca ,
nao so de postura,mas principalmente de ACAO, tanto par
parte do professor,como por parte do aluno e do sistema.
A mudanga de ACOES'e muito mais dificil que a mudanga

161
das intengaes ou mesmo das ideias. As dificuldades en Contradas podem ser resumidas assim:
6.1 - . -Resistencia Tor-parte-do P rofessor, em-assumiepor
t5o pouco" (referencia a salarios) a responsabili
dade peloS„riscos-de-uma proposta tap diferente

.

""Contra".tudo

Ily. e "contra" todos (2)..

41) - tudd: carencias e.dificuldades materiais

-

institticionais;
(2) todos: colegas de tiabalho,.alunos.e,pais mal
informados, eiretores e orientadbres
mal informados e ou extremamente con servadores.
6.2 - Resistencia do Professor ao risco das .discussiies
que,as vezes,assumem aspectos imprevisiveis, que
ocorrem frequentemente nesta proposta, e que po dem expor seu despreparo edesconhecimento.
.6.3 - Resistendia e dificuldade do professor em mudarde
h.5bitoS.
6.4

Inseguranga do Professor diante de ,situagoes,

que

ocorrem freq0entemente, e que podem ""comprometer"
sua "autoridade" (de quem de sempre o "Perth").
6.5 Pouco estimulo a qualquer etfotco adicional do
profesSor diante de condigoes ruins de trabalho e
safari°. •
'•
6.6 - Resistencia
.dos alunos a qualquer trabafho que os

162
desvie de serem "preparados" para os vestibulares
6.7 - Falta de apoio e,as vezes oposigao,. do sistema educacional que tem como cadrao de "boa aular ague
la que o Professor fala ou escreve na lousa en quanto os alunos, sentados e calados, ouvem ou co
piam.
6.8 - "Impedimento" ou "pressao", as•vezes apenas imagi
nada polo Professor, dos programas e curriculos a
dotados.
6.9 - DificUldades decorrentes da falta de espago e de
tempo para as aulas "feitas de jeito tao diferente".

6.10- Dificuldade na aquisicao dos livros que, neste ca
so, sao indispensaveis aos alunos por serviremde
textb de leitura, roteiro para discussoes e como
manual de laboratorio.

5

-

Abordagens "Sociol6gicas" do Ensino de Cienctas

Pno0 Manta C.A.Peknambuco (D.Educaeao

-

UFRN)

Pko6. Fernando W.Vangaz da SL.EUa (D.Educaeao-UFRN)

1. Caracterizacao :
"... a preciso levar em conta que os conteudos cul

turais sao historicos e o sou carater revolucionario es

to intimamente-associado a , transformacao dos conte6dos
formals, fixos e abstratos em contetidos reais, dinami
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cos e concretos"

(2)

(Dermeval Savianl)
A frase.de Dermeval Saviani nos ajuda a localizar
aspectos importantes da abordagem,.que meste-Fimposio
foi chamada de "sociologic4 do ensino de Ciencias. Em
outras palavras tal abordagem:
- identifica-se-com o carater "revolucionario da e.
ducacae(3), ou seja, apesar de zeconhecer que a educagao-e um elemento.secundario edeterminadodentro do
processo de. -transformagoes socials4.e comprometida com
essas transformagees.. Parte da ideia de .que a relacaoen
tre a educagao e a estrutura - social e uma relagao dial
tica: "nesse sentido, ainda que elemento determinado ,
nao deixa de influenciar o elemento determinante, ainda
que secundario, nem por isso, deixa de ser instrumento
importante e por vezes decisivo no processo de transfor
magao da sociedade"

(4);:

- ester yoltada para a ibuscada.transformagao dos

contelados. do ensino derCienclaS, dentro da escalator mal, em conteiido reais,:dinaMicos

e concretos, que de

fato riossam contribuir'para acriagao .de Instrumentos de
mudanga da realidade social.
Os trabalhos realizados dentro:dessa -perspectiva es
tavam ligados, na sua origem i a duas vertentes basicas:
o'estudo dos textos de Paulo Freire e a tentativa de com
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preensao dos movimentcs populares da d6cada de 70,em es
pecial, das comanidades de base.
Na epoca em que

QS

primeiros trabalhos foram reali

zados, debatia-se,na comunidade-cientifica, o papel das
licenciaturas curtas e da concepgaode.ciancia integrada.
Isso fez com que, em todas as propostas, se tentas
se fugir do-esvaziamento de'informagoes que oaracteriza„•
tanto a licenciatura curta,quanto a ciancia integrada.
Essa distingao se faz,tanto.a partir da meta final,
.que para nos, e instrumentalizar o aluno, a escola e o
processo . -social.para compreensao e atuagao em situagoes
gerais, de carater estrutural, como na pro/aria forma co
mo se encara a introdugao do contend° de Ciancias, de
forma interdisciplinar,mas que respeita a especificidade- de cada area de conhecimento. Neste sentido 6 que, o
contend° a ser - estudado 6 gerado por uma "investigacao
do•meia",

dentro

da segunda opgao proposta por Demetrio

Xelizcicov.
"Abstraido um contend°, atraves da 'investigagao
-do meio', ele podera ser trabalhado, segundo nova inter
pretagao,,como uma pega de. um 'quebra 7cabege,aparecendo duas opgoes:
19-

como uma pega que foi retirada do.seu conjun-

to e sera "analisada" de forma isolada, com o fim exclu
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sivo de desenvolvet -um contefido relativa.
29 - como uma pea que sera "analisada" e que deve
ra . ser colocada no conjunto.
Se a primeira opcao ocorrer„-e facil perdeber

ha

que

o nerigo da compartiMentacao. Neste caso, epesar do

conteiido programatico'estar sendo estudado,a partit da
realidade mais prOxima do aluna, ele;estara sendo Aesen .
volideumafrsold t.
Estaremos simplesmente adotandouma:abordagem!pata,
o-ensino 4 - mehos alienante, mas ainda
do'do imediatismo da situacao concreta, real, em que
se ester trabalhandoepode - lever a uma visac localiza

da,,demm prOblema, sem-relacionalo com o conjunto. Ern.;
outras palavras, a preocupacao estati estritamenteVin
culada aos aspectos instrucionais, que acieditamoS4 mao
. devem ser
Na segunda•opcao, e so nesta, o emprego de situa--

cOesabstraidas do -mettrem que vive o aluno, pare desen
volver-se o conteiido,assumem o carater de "temas geradd(
res", no-tentidoefetxmdemils ter sido - conceituaddpoi
Paulo Freire.

sad

situacOes'que, pela sua relevancie,:no

conjunto da sociedade,determinam temas, que, pelo fato
de estarem em interaCad,

had

devem ser estudados isola-

-damente"(5),
Desta forma,pretende-sedar uma nova dimensao-' do-
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conteildo, sem particularize-lo ou esvazia-lo, a partir
da realidade local, evitando que venha a se transformar
em um instrumento tao especifico que se tome inutil pa
ra outra situacdo.
Tal como foi colocado,na localizacdo histerica que.
antecede esta apresentagao, o estdgio de-desenvolvimento em que nos encontramos hoje, onde a Ciencia e a T.ecnologia exercem um papal primordial, faz com que uma ac.d. ° transformadora sobre a.realidade suponha a utilizacao de instrumentos advindos das Ciencias Naturais,alem
dos advindos das ciencias sociais.
Uma outra caracteristica comum aos vdrios traba
Thos desenvolvidos dentro desta abordagem é a ideia do
aluno como sujeito do processo de aprendizagem e que man
tem com o professor uma relacao dialogica, de troca de
conhecimentos, de saberes distintos.
No entanto, dentro.desta abordagem, j& podemos iden
tificar duas tendencias, que nos parecem.complementares
na abrangentia•e-n° enfoque:
a) uma, que a nosso ver,

da

primazia

ao que chama

mos de "relacdo Ciencia-Pecnologie, trabalhando com as
contradigOes comuns ao processo de desenvolvimento econOmico como um_todo, tendo por isso uma possibilidade
de aplicacdo mais generalizada
• b)-outra,que da primazia ao cariter socio cultural
do conhecimento, trabalhando as contradict:5es a partir
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dos aspectos assumidos

em

cada realidade local.

Na nossa opiniao,na- primeira tendencia,enquadra-se
o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo gruoo ligado
ao Prof. Luis Carlos de Menezes, no IF-USP.
. A nossa pratica tem sido centrada na segunda ten 'dancia, o que nos permite aprofundar mais -a sua caracte.
rizacao.
A ideia central desta-segunda tendancia a que os
conteados de ensino serao introduzidos, a,partir de um
estudo de aspectos da realidade local, considerando que
estes mesmos conteildos sao determinados pela estrutura
especifica de cada Ciencia, organizados de modo a permi
ti•uma compreensao-global da realidade. Assim sendo ,
dentro do-contexto especifico de cada situagao,procura-se levantar as contradig6eS atraves-do estudo das vari
iveis que determinam o modo de vida de uma certa popula
cao: as relaciies

e

os meios•de producao e/ou tradicaes

culturais, que estamos chamando de "principios de organizacao da vida", daquele grupo. Dai,sexem : peradas as cues
toes que sera° abordadas dentro do processo de ensino-a
prendizagem. 0 conteudo de Ciencias sera organizado, a
partir destas questoes,com pretensao de contribuir para
a compreensao e uma possivel atracao sobre a realidade.
Talvez estas ideias fiquem um pouco mais clarascom
o relato suscinto do que estamos faiendo no Rio Grande
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do Norte.
S5o Paulo de Potengi a uma cidade de, aproximadamen
te,20 mil habitantes, localizada no agreste potighar a
70 Km de Natal. Tem como caracteristica importante o fa
to de ter sido um dos polos onde se concentrou o trabalho da Igreja Catolica, na Diocese de Natal, durante ps
altimos 30.anos.
Convidamos,para participar do projeto, professoras
de 4 serie:do 19 grau, de escolas da regiao urbana
rural, oficiais (estaduais.e municipals) e comunitiria.
A grande maioria dessas professoras nao tem a formagao
escolar especifica e est5o sendo treinadas pelo LOGOS.,
um projeto do MEC Para capacitagao de professores lei gos, em servioo. Foram coordenadas,a nivel local,

pot

uma professora de Ciencias e outra de Matematica,

com

curso superior, fora da area de ensino de Ciencias e Ma
tematica (6).
Em janeiro de 1984,foi organizado o primeiro curso
com as professoras -(7), onde, junto com elas, e a par tir do conhecimento anterior que ja se tinha da comuni'dads, foi definido o conteado que seria estudado com os.
alunos.Cm dprobleas,mtndoqualjhvera varias mobilizacCies populares, era a qualidade da
aqua existente, salobra e dura, agravado ainda mais por
cinoo-anos conSecutivos. de falta de chuva,. o-programa_
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foi centrado na qUestao da seca e da aqua. Provavelmente,um programa dcste tipo,gerado em outra localidade, u
saria outro tema.
Assim,em Sao Paulo -do Potengi (SPP), a qualidade e

o acesso

a

aqua surgem como aspectos locais das contra- dig5esarmtblhdas.Levnomcsidraque

o acesso e a qualidade da agua estao determinados por
condicionantes de ordem politico-social e de ordem natu
ral, qual a contribuigao que o ensino de Ciencias pode
dar a essas_questoes?
Foi estruturado um programa em cima do que chama mos de "quest5es geradoras".
A questa° shave que gerou a primeira unidade, apro
ximadamente um bimestre letivo, foi: "Par que nao shove
em SPP?? Para a segunda unidade a questa() foi "coma e o
consumo de agua?". Esta questaO leva

a

qualidade da a -

gua e gera o tema da terceira unidade: "Qual a relagao
entre a quaAidade da agua e as doencas mais comuns?".Co
mo a doenga predominante e

a

verminose, ligada

a

quail-

dade da aqua e ao problema da desnutrigao,.a quarta
Ultima unidade foi centrada na questa° "Qual o tipo de
alimentagao qbe comemos?", que a partir da desnutricao,
fecha o programa,voltando a ligar a alimentagao aos habitos,

a

produgao e ao consumo local, que sao diretamen

t- relacionados com a seca.
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Os conteudos gerados por estas questa- es tiveram co
mo fio orientador a ideia de processos de transformacao
e ciclos e abrangiam conhecimentos ligados

a

mudancas

de estado da aqua, ciclos hidrologicos, contaminacao da .
verminos.;aplhdigestvoprncisdeuta,.
Desta forma, a partir da problematizacao da realidade,tentou-se, atraves de . conceitos.estruturais comuns
aos diferentes conhecimentoscientificos envolvidos, or
ganizar'os -conteudos, conferindo

a

disciplina de Cienci

as e .um papal auxiliar na compreensao da •ealidade
Tanto a pratica exercida com as professoras, quanto as propostas.das aulas a serem desenvolvidas Delos
alunos estao centradas no jogo dO dialog°, partindo sem
pre da explicitacio do conhecimento pre-existente, seja
atraves do.estudo em-pequehos grupos, seja atraves do
debate com todos os alunos, coordenado pelo professor.
Nao pensamos que nosso trabalho possa resolver os
problemas do sistema educacional de SPI) muito menos o
da desnutricao e da.seca, no entanto, acreditamos que
desenvolver essa pratica contribui para a construcao de
•

refer&ncia teorica e para o levantamento de questao

relevante para a pesquisa em ensino de ciancias.
2. Problemas de Pesquisa em Ensino de Ciencias dentro
desta abordagem :
0 prime4.ro,centra-se em questaes advindas do estu-
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do da realidade social:
Quem determine e quais os criterios de,escolhe* do
tema gerador?
Entre outros criterios podemos destacar:
- o principio de . organizacao da vide da populacao (rela
toes e meios de produeao e/ou tradie8es culturais):
- como este principio esta sealterando com-o passarido
tempo?
- como as.pessoas_yercebem estes acontecimentos?
- quais-das questOes geradas por esta analiseji:estio
explicitadas por diferentes setores da populagao?
Uma vez levantado o tema gerador,o'problema sequin
to 6 o seu desdobramento:
- qual a contributed° especifica do ensino de Ciencias
para a compreensao delta situagao gerada -?
- quais das limitaeoes geradas pelas diferenteS-estrutu
.ras? •
Por exemplo4 . temos dues situacEies.

a

4t1 serie e de

a .84.

De lq a .49,,em geral,tem-se os''aIunos de•faixaeta
ria, que corresoonde ao estagio de operacoes concretas
de Piaget, ou seja, ainda nao chegaram ao nivel abstra-.
•
to, formal e a atividade da escola 6 centrada em.fornecer elementos basicos "alfabetizadores", que yermitem
uma posterior eonstrucao do'conhecimento organizado.Nes
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se sentidoi a liberdade do desdobramento do tema gera.dor é' muito amplo. Do ponto de vista da estrutura' do -co
nhecimento,o mais'importante a adquirir alguns instru mentos de compreensao da realidade e a maior limitacio
a oapacidade de apreensao do aluno, inclusive-da sua
'percepcao e de sua insercao nas atividades sociais orga
nizadas no local.

Jae 50 a 80 serie, em principio, poder-s6-ia esperar
doS..alunos um maior noder de abstragao, uma-arilicacao
das.capacidades cognitivaS, mas por outro lado, a ins trumentalizagao do conhecimento esta mals-asSociada

a

a

preensao'daorganiZacao interna das diferentei Clencias
o que supSe conhecimentos especificos dentro de cada
uma delas,.limitando o desdobramento possivel dos-temas
geradores. ,
Uma terceira questaq'que se origina das duas anteriores, os conteEdos que levam em consideragao
-a logica daS-relagobs sooials edo desenvoliaento da
crianca.aci'mesmo tempo.
3. Considerac&es

•

•

..Anossa prioridade no 19 grau, principalffiente no
19 grau menor, esta ligada

a

constatacao de•que al se

.concentra a maior parte da populagao brasileira em processo de escolarizacao..
A expansao do"19 grau manor, a limites nunca antes

4 73:
resul-

alcanCadoe:naistotia da educagio

.

tadOdo.prOceiso-de . expansao industrial: Decerta -forma,
ateride.tamiiiiiin a ..re iiiin.dida'cas)de' escola :plibliCa`::e 4ra -

tuita, que foi

"luta

bandeira

Portantee .da historia

de alguna rrioviMentos im

do Bratll.;

tro lado, a escola que chega

a--

neste secnlo. Por ou

pcipula ao, como resultado

da exoansa-o:- brUsaa, ajuda- a wanutenc5o des desigualdade •
socia.Euneldgactoriesn
dos esvaziados, professores mei

oreparados-e: extremamew

.

te'mal remunerados, nenhuM,eeforco de adaptacaiiA - reali
dade : desee noVo cOntingenteque tern umaoriget
ferente .. .

sdcial di

■

•

..
,..
,_-_
.
,
_.
t rabalho'com primeiro grau nos reme-

,.. .
fOrMaio
. Desta
.

te diretamente .a.queetao,dajOrMac5odos prOteis6res e

• .

•

.

_

preOcupaOao

E; dentrodeste.quadrb,.- -a:nossa

com

tiabalhos centrados'em Projetos-de oesquisa, como:o que
fazemos em SPP Os professores'Permanecerio na rede a -

i)Os-

o final

do

de: continuerel

poss
aal cohdic5es meter i

6...;reurii.i?

als‘minimasParaAUe laiO teja:Pdseivel? 0

.

-

eIriO pare

reS
do

garantir• gne,

Pratica,

possam compreender e portanto
neCess5rio,-as

que -e neves- Os

Prdiesso.-

Modificar,•a

propostas quo lheS - eao

medida

feites?

Valeainda a:pena salient-at que a nossa abordagem
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nao se propoe a ser uma superagao das difeientes aborda
gens cognitivas ou mesmo das abordagens tecnicistas,mas
se prop6e,de um ponto de partida diverso, absorvef criticamente o conhecimento gerado por varias abordagens de
ensino de Ciencias, buscando uma forma organica de atuar sobre a realidade.
Finalmente,gostariamos de deixar registrado que o
,trabalho desenvolvido neste tipo de pesquisa a resultado da interagao entre um grupo de pessoas.,Essa interagao tem tido vinculos formais, outras vezes informais ,
mas parece ser essa uma area onde dificilmente poder-sea desenvolver um trabalho centrado em um unico pesquisador.
Em especial, o trabalho de SPP comegou sob coordena
gao de Maria Cristina Dal Pian Nobre, com a participa gao ativa de Nadir Castilho e Demetrio Delizoicov *,alem
de envolver os professores de SPP, as coordenadorias lo
cais, alguns alunos de graduagao e pos-graduagao daUFRN
e varias outras pessoas, que, em diferentes ocasioes,co
laboraram na troca de ideias e experiencia, levantando
pontos fundamentais para a continuidade da-caminhada.
Este trabalho.contou corn o Alporte financeiro da
CAPES, atraves do Programa de Ensino de Ciencias.

*a (mem agradecenos em especial a leitura atenta e -sugest6es para .
nodifca estoun.
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. Referancias:
(1) Abordagens sociologicas e o nome dado pela organiza
cao deste Simposio ao tipo de pesquisa educacional
que aqui trataremos. No entanto, esse ainda a um no
me controvertido e nao nos parece o mais adequado.
(2) SAVIANI, .Dermeval - "Escola e Democracia"-Colecao
Polemicas do Nosso Tempo (n9 5)-Sao Paulo: Cortez:
Autores associados, 1984, pg.67.
(3). Quando nos referimos ao carater revolucionirio da e
ducacao, o estamos fazendo no contexto em que 6.pro'
posto por Saviani, na obra citada acima.
(4) SAVIANI, Dermeval, obra citada, pg.69.
(5) DELIZOICOV,•Demetrio. "Concepeao problematizadora
para o ensino de Ciencias da educagao formal"-Dis sertacao de Mestrado IFUSP, Sao Paulo, 1982.
(6) Uma delas a assistente social e a outra pedagoga.
(7) Esse curso realizou-se em Ponta Vegra, Natal, e con
tou com a.participacao de 16 professores.

MOCOES DA MfSA REDONDA M.R.1.2
1)

:

Promover, por parte da SBF, encontros regionais de

professores de 24 grau e professores universitarios, an
,

tecedentes ao Simposio de Ensino, possibilitando discutir os problemas de sala de aula e os resultados das pes
quisas. Ilsszp discussoies levariam a definir os temas para tratar no SimpOsio.
2) ' Valorizaeao academica do-trabalho'de professores e,
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pesquisadores,junto ao 19 e 29 grans, entendido isso co
mo.um servico
3)

a

comunidade.

Identtficar meios, de alocar verbas que possam dar

condicOeS . de-trabalho aos professores de 14 e 29 grans,
interesSados , em - discutir'problemas de ensino, junto com
.os'professores da Universidade e os pesquisadores em en
sino.
4)

A SBF se dirija as Secretarias Estaduais de Educa-

gao e entidades de professores de 19.e 29-graus,.a fim
de que incentivem com medidas concretas:
- a manifestacao - em reuni5es, cursos ou levantamentos - por parte dos professores de problemas de sala
de aula, relacionados com sua formacao a fim de alimentar pesquisas, producao de material e interagao com a U
niversidadel
a destinagao de verbas para que a participagao
dos professores em projetos e programas de pesquisa
possa ser ativa'e direta, por exemplo, atraves de bol sas e comissionamentos.

6.T.1.2.A - Como Levar para a Sala de Aula os Resulta
dos das Pescuisas em Ensino de Fisica

-

:

Cooltlienadoxa: 'Pito64 lezuZna Lopez, de Atmeida Pacca (OSP)

Toda a discussao foi preferencialmente centrada na

17-7
sala de aula do 29 grau.
A nivel de constatacao de uma situacao refererite
ao tema em discussao,foram explicitados os seguintes'pon
tos:
19

Ha

uma real falta de integracao entre a agao dos

pesquisadores e a dos professores do 29 grau, ou melhor,
entre os pesquisadores e a sociedade.
29 0 ensino continua relegado a 29 piano a nivel de
politica nacional.
39

Ha

um grande atraso na chegada dos - resultados de

pesquisas ou propostas de ensino

a

escola de 29 grau..

Num nivel mais elaborado de constatacao, colOcaM
-se os outros pontos:
49 Os,professores do 29 grau sentem-se objeto em•to das as suas relacOes sociais: para o pesquisador,eie
laborateirio de pesquisa; para a SE,a um repositorio - de
novas propostas e metodos-; para as entidades trabalhistas,e .uma_maSsa de reiVindicagoes - salariais.
54 Os professores tam condicaes de merceberbs proble
mas corn o ensino, Ale discuti-los e•tentar resolvalOS.
69 A pesquisa, chamada fundamental, em ensino nab tem
uma aplicacao.imediata em sala de aula.
79 Tor outro lado,.os produtos prontos do tipoTrOjetOs, construidos para•aplicagao direta em sala de aula,
encontram outras dificuldades quando postos em contato
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com os alunos, mostrando, as vezes,:inadequacees e nao
respondendo a necessidades peculiares dos estudantes e
a.condiCoes de ensino, •
89 Depois da - Licenciatura, o professor para de estu dar e nao se atualiza,.como outros profissionais,por di
versos motivos, alguns ligados a falta de condicaes de
trabalhoComo uma critica geral e que resume -bem o estado a
tual da ligagao entre a pesquisa e o ensinp, atualmente
um dos.particivanteS questionou'a proposta do tema como
aparece no titulo do.Grupo .de Trabalho: afinal, as pesquisas sobre ensino nao sao feitas em salas de aula -?
A par dessas constatacoes, algumas propostas para
mudar a situacao foram tambem discutidas:
14 Deal4um modo, facilitar a divulgacao de propostas
de ensino ja . existentes e de-resultados acerca dos problemas da aprendizagem.
-Promover encontros de professores e pesquisadores
para discutir os problemas de ensino e resultados

de

pesquisa, bem como para ajudar o professor do 29 grau
na solucao de seus problemas.
3tx Envolver os professores dirdtamente na pesquisa
tornando-os efetivamente participantes, tanto do levantamento dos problemas, como do encaminhamento da solucao.
Destinar verbas que permitam que os professores or

► 79
ganizem reuniOes e grupos , de trabalho sobre os proble . mas do ensino...Ao mesmo tempo, dar condicOes oara que
ele participe de atividades em que essas questoeS sio
discutidas.
• Analisando as pesquisas existentes, em geral, foi
explicitada,na discussio,alguma sistematizacao que di
conta do quadro atual:ha yum certo:,ti.po .de pesquisa cujo objeto a ligado mais diretamente aos problemai.cotidianos : da . sala de aula e outro tipo,que foi ohamado de
pesquisa fundamental em que os problemas,-parecem mais
distanciados e que se referem a teorias de aprendizagem
e HistOria e Filosofia da Ciencia, por exemplo.
Paralelamente, .alguns orojetos e instrumentos-para
ensino ji - foram e.continuam ainda serem produzidos.
Esse conjunto de experiencias_deve ser trabalhado
de forma que os resultados da peSquisa fundamental alimentem e sejam alimentados pelop -outros trabalhos.
A Universidade deveria, como proposta.geral pare o
ensino, iproporcionar o -desenvolvimento dessaa-virias acOes:trabalhar na organizacio-dos professoresilevando
e trazendoAnformacoes da realidade e:conhecimentos novos sobre ensino;_,promover diScussOes e produzir mate:riais de ensino numa interacio com os prOfessores; ao
mesmo tempotrabalhando cptoduzindo novos resultados
em linhas de pesquisa_fundamental.
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Alemslessas, outra responsabilidade da Universidade,dentro do contexto de ensino,e'com a formacao dos
.

professores. Para isto, alem de uma revisao dos cursos
de Licenciatura, deveria particioar ativamente em encon
tros,de'-Professores. -

Avatiacao Persoa da tootdenadma do G.T..:

A meu'vet, foraM.levantados muitos aspectos impOrtantes.da problematica geral do ensino e:da relaCao entre a acao do pesquisador e da acao do professor, map
que estad.ainda na forma de sintomas.
Os•pontos.leVantados oferecem informagOes ilteis pa
ra, organizacao de grupos de trabalho, talvez a nivel re
gionaL• corn teMas mais especificOs 4 que possamchegar a .
prostacnedomfaciltres gaon
tre os resultados de pesquisa e'sua utilizaCao em Sala
de aula-:(19,- 29 e 39 graus), alem de definir as responsabiIldades:na efetivacao dessa

- Formacao do Pesquisador em Ensino de Fisica:
Anglise dos Modelos Existentes :
1.Coordenador: Pko6. Marco Anton.i.o Mokeika (UFRGS)
Embora o tema da Mesa Redonda fosse. a formagao do
pesquisador em ens.ino, houve uma polarizacho em. torno
da pos-graduacao em ensino.
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Foram descritos os prograMasde pos-graduacao em
ensino de Fisica da USP,' UFRGS e UFF. Foi .tandem feita,
pelo Prof. E.Hamburger,-uma colocageO initial sobre ae
volucao'dcensino da Fisica desde o pos-guerra ate Os
dias atuais.
A Seguir; houve muita discussao,,principalmente em
torno-dos modelos apresentados, tendo sido levantadaS
varies questOes discutidas,a tarde,noGrupo de Trabalho
correspondente.

2 - Fotmacao do Pesquisador em Ensino de Fisica - USP
Pho6. En.nst W.Hambuitget (USP)
Vou descrever,raoidaMente,o surgimento do campo de
pesquisa "ensino de fisica" e falar, mais detidamente,das
atividades no Instituto de Fisica da USP.
Antes da Segunda'Guerra Mundial,nao existia,umcam
po de pesquisa "ensino de Fisica" ou "ensino de ciencias"; No cdnheco liVroesOhre tais temas,'embora exis
tam alguns sobre "experimentos de demonstracad" e' essun
tos semelhantes..O que determinava o ensino eram os
vros•didaticos e os aparelhos disponiveis. Os livroae. ,
ramescitopuresldiva restomuia
vezes, sendo -utilizados duirante dezenas de anon; as vezes ; o autor morria e o lirro era revisto por outra pessba, que passava a figurar comp co-autor. E o caso do
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livro de teoria eletromagnetica de Abraham e Becker na
Alemanha, e do livro de Fisica Para escolas secundarias
de Ganot"e Maneuvier na Franca (este serviu de base Para os livros didaticos de Anibal Freitas, que eram os
principais livros de Fisica utilizados em Sao Paulo nos
anos quarenta). Outros exemplos de livros que foram mui
to utilizados durante muitos anos sao: Jeans, de Eletro
magnetismo, que sucedeu o de Maxwell, na Inglaterra
Sears, de Fisica Geral Universitiria, nos Estados Uni dos, mais tarde reeditado com Zemansky (no"Brasil,li vros,como o de Sears,levaram a uma revisao dos livros
didaticos de 29 grau, como por exemplo o de Eletricidade de Salmeron nos anos cinq(enta); Perucca, tambem de
.Fisica Geral Universitaria, na Italia, Pohl na Alemanha,
que ministfou o curso.de Fisica,na Universidade

de

Goettingem,durante muitos anos e desenvolveu muitos experimentos de demonstracao. Alem disso,havia fabrican tes de aparelhos de laboratorio que forneciam as Univer
sidades os aparelhos desenvolvidos nas escolas de seus
paises.%AssimAfirma Leybold fabricava os equipamentos
desenvolvidos por Pohl e por outros professores na Alemanha; na Inglaterra e na Franca, outros fabricantes pro
duziam aparelhos.
A situacao mudou,depois da Segunda Guerra Mundial,
quando comecou a haver grandes projetos de pesquisa par
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ticularmente para a construcao de aceleradores nuclea res. A organizacaode grandes equipes perarealizar pro
jetos de pesquisas foi influenciada pelo projeto Manhat
tan em que uma grande equipe de cientistas desenvolveu
a bomba at5mica. Mais tarde,o programa especial norte-a
mericano envolveu equipes ainda maiores,como,por exem plo,o Projeto Apolo. As viagens espaclais,iniciadas pelo Sputnik sovietico em-1957, tiveram grande dnfluencia
sobre o ensino de Fisica.Isto porque p .governo Tiorte-a
mericano, preocupado em na() ser deixado para tras na
corrida especial, decidiu investir verbas no ensino de
Ciencias, particularmente de Fisica. Foram introduzidos
assimHtambem na area de ensino os grendes projetos.- 0
primeiro foi o PSSC (Physical Science Study Committee)
seguido depois pelos projetos Harvard Physics Project ,
Nuffield Project (este na Inglaterra) e-outros projetos
em Fisica e em outras areaS cientificas. 0 dispendiones
tes projetos era ,de milh5es de'dolares-e , Surgiu-entao co
interesse em faze•Uma evaliegeomaissistematicadose
feitos'dos projetos..Desenvolveu-se muiteconsequente

-

mentea area de avaliecao de materiaiSyeprojetos.edu- caionsbem ,d.avlicoe-prbdzagmAe
de casino. de,Ciencias passou a ser uma area bem definida efitidUCagio:0,0 -estudode-,Oada-O0n4A;elpecifice
e surgiram trabaihos de p5s7graduagaO e,de_pesquisa so-

034
bre o assunto.
No Brasil,havia grande insatisfagao com o ensino
de Fisica, como se pode ver,por exemplo,nas atas

dos

cursos de aperfeigoamento para professores de Fisica do
•

ensino secundario. realizados no ITA, Sao Jos& dos Campos,em 1953 e 1955. 0 ensino era livresco e nao havia
basicamente, - atividades vraticas (laboratorio). Nesses
anos,fol fundado o IBECC (Institute Brasileiro de Educa
gao, Ciencia e Cultura) que desenvolveu logo um intense
programa de renovagao no ensino de Ciencias com enfase
no laboratorio—Em 1962, o Conselho Federal de Educagao
fixou o curriculo minimo Para licenciatura em Fisica,in
cluindo uma nova disciplina: Instrumentagao para o Ensi
no de. Fisica, destinada'esvecialmente a prevarar os futuros professores para atividades pr5ticas. 0 mesmodiag
nostico foi repetido nas conferancias sobre o ensino de
Fisica,realizadas,no Rio de Janeiro, em 1963. 0 PSSC foi
traduzido para o portugues pela equipe do IBECC as
conferencias de 1963: uma interamericana,vatrocinada pe
la OEA; outra interaacional,patrocinada vela Uni5o In -

ternacionalde Fisica Pura e Aplicada (em ingles ZUPAN,
foram,em.grande parte,divulqacao e propaganda deste pro
jeto. Na mesma epoca,era ioplantado,em

sao

Paulo, com o

patrocinio da UNESCO, o Projeto Piloto de Ensino de Fisica que produziu'filmes, teitos programados e apare' -
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lhos de laboratorio para o ensino de Otica.
Na -Universidade de

sao

Paulo, houve uma duplicac4o

do numero de vagas do•curso de Fisica em 1964,. -a pedido
do Coverno: -.Pederal que prometera o apOio financeiro necessariopareUssa medida. Com queda do governo Goutlart,estas verbesnunca vieram.e o cursojicou sobrecar
regado com grandepLmerude alUnos e Umainfraestrututa
insuficiente„kinsatisfaeao dos estudantes culminouthom
grandes movimentos reivindiCatOrios em 1968. Os profegsores eram acuiados de se dedicarem

a

pesquisa-eth units _

"ciencia alienada" e de nao se dedicarem ao ensino, que
era considerado ruim. Os estudantes reivindicavam parti
cipacao noSZrgaOs dirigentes da Universidade e propu nham valorizacao : das.atividades de ensino 4-inclusive
com-o estabelecimento,de uma pOs-graduaCao,dedicada ao
ensinoda - Fisice. Neste ano,o.curso de graduecao sofieu
vatias.modificagOes, sendo a%principal que, a partir do
39 ano,os cursos de bacharelado.e,licenciatUra passaMa
ser separados. Anteriormente, a parte de Fisicaera aines
ma, sendo -que os.licenciedos faziam, a mats, algumas mate
rias pedagOgicas. COnsiderando a grande falta de profes
sores gecundarios de FiSica que-existia naapoca e, por
outro-lado, o grande niimero'de estudantes:represados no
39 ano, decidiu-se reduzir as exigencies de conhecimento.de Pisica para , os licenciados,pelo menos temporarj,a-
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mente. Imaginava-se, na epoca, que, apos alguns anos,

as

disciplinas de Fisica para os licenciados seriam nova
mente aumentadas, embora com enfoque.das de bacharela do. Entretanto, a implantagao das licenciaturas curtas
e polivalentes em ciancias nao permitiu-essa modifica

-

c ao das licenciaturas.
Havia muita critic.; nestes anos, ao ensino de Pisica,ao nivel secundario e

a

falta de material didatico

modern e adequado as condicaes do pais. Nas reuniaes
das sociedades cientificas,propunha-se a constituicao
-de projetos curriculares nacionais,criados especifica mente para as condigoes brasileiras, ja que o PSSC era
considerado inadequado por ter sido elaborado nos Estados Unido;. Surgiu assim o PEF (Projeto de Ensino de Fi
sica) que elaborou textos e aoarelhos para o ensino de
Fisica no 29 gran. Alem deste grupo pertencente ao Instituto de Fisica da USP,surgiram outros projetos com fi
nalidades semelhantes,com particioacao de professores e
-ex-al4nos do Instituto (projetos FAI e PBEF).
Iniciou-se, tambem em 1969,a pos,graduacao'em ensino
de Fisica com uma serie de cursos que,entretanto,nao fo
ram reconhecidos pela Universidade, coma levando ao mestrado,mas como sendo cursos de especializacao.
Em

outro-projeto de pxoducao de ma,

terial didatico de Fisica, desta vez dirigido ao 39grau.
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Trata-se da_produc36 do iilmes didaticos,tendo sido pro
duzidos cerca de-16 filmes,nos anos subsequentes, sempre em oolaboragao com,o Departamento de Cinema da Esco
la de Comunicacao.e Attes (ECA) da Universidade.
0 programa de mestrado em ensino de Fisica foi finalmente - implantado em 1973, tendo a universidade exigi
do -que o programa nao se restringisse ao Instituto -de
Fisica, conforme proposto inicialmente, mas envolvesse
tamb&m -aj'aculdade de Educagao..
ATEis-c7raduacao era importante•para: a) legitimar as
atividades de desenvolvimento e de pesquisa emensinono
Instituto de.Fisica ; b) permitir aos professores que se
dedicassem a essas atividades e que tivessem-progresso
na carreiral -e,fundamentalmente,c) estimular a reflexao
e a lnvestigacao-que permitissem compreender os problemas da Fisica.
A propria ordem em queeitao expostos acima os objetivos da pos-graduagac mostra uma de suas dificulda •
objetivo principal aparece em 39 lugar, e os outros dois estao ligados a uma viSao burocr5tica da- pos
graduayao que atrapalhou bastante a pesquisa e o desenvolvimento..
Vou tenter descrever agora as principais linhas de
trabalho seguidas na USP durante estes anos. A tabela a
nexa mostra os autores e os titulos'das 27 dissertacOes
de mestrado aprovadas ate agora. Nao terei tempo de des
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crever cada uma. Mencionarei somente algumas qUe conhe
co macs de perto.
Ao longo dos anos,diferentes enfoques predominaram
nos trabalhos sobre ensino de Fisica. No inicio dos anos 70, havia uma - forte influencia comportamentalista .
Assim em 1970, 1971, julgavamqbe um dos principals pro-.
blemas -do-ensino da Fisica do Brasil era clue os objetivos deste ensino nao estavam claramente definidos. -A
partir do I Simposio de Ensino de Fisica,realizado em
.janeiro de 1970, a Comissao-de Ensino de Fisica da SBF
trabalhou durante -2 anos com reutioes regionais em vari
.f)
as-cidades (Fortaleza, Salvador, sao Paulo.e Curitiba en
tre outras) para - definir esses objetivos, que foram pu- •
blicadds no-boletim da SBF em 1971. A nossa visao,na epoca,era simplista e ingenua, e a definicao dos objetivos nao mudou significativamente o'panorama. Ainda na
linha comportamentalista,foi muito estudado o metodo
Keller ou Curso Programado Individualizado (CPI) e havia
tambem sobre estudos de avaliacao da aprendizagem,prin
cipalmente em testes de mIlltiola escolha. A partir de
1975,apareceram trabalhos,inspirados na Psicologia dePiaget,de um lado,'e'na visa° de educacao de Paulo Freire, de outro.
0 chamado grupo de ensino do IFUSP hoje conta com
cerca de 10 orientadores, e 30 estudantes pOs-graduados.
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Entre as linhas de pesquisaialem das jg citadas,

cabe

ainda mencionar o estudo dos chamados concertos espont5
neos, e o papel da Histeria e da Filosofia.no enSino - da
Fisica. Por outro lado, manteve-se sempre uma interacao
com as escolas de 19 a 29 graus, havendo regularmente
cursos de extensgonniversitgriaideatinados . especialmen
to aos professores desSas escolas. Classes de 19

29 graus,temvidoaxpscge rimntosd

ca,montada no Instituto,onde se realizam cerca de .60 experimentos. Tex participado desse programa cerca de 3000
estudantes,por:semestre,provindos de 40 escolas. H5 um
projeto de elaboracgo de material didgtico por professo
res de 29:grau,,J5 em andatento, e que clever& receber
auxilioda CAPES: -Esperase,para este ano,grande aumento dos cursor para professores da rode estadual
ensino, mediante um conVeni0 com a Secretaria de Educa--

cg o.
As . disSettacOes iniciaisda pos-graduacgo em ensino de Fisica estgol3aseadasnos projetos desenvoividos nos anos .anteriores, como-o PEF e os filmes. Assim, Antonio Violin adaptou o PEF para o met0do-Keller;
Jesuina Pacca analisou o PEF sob o ponto de vista de
seus objetivos eaucacionais. Fuad Saad analisou , um projeto de instrucgo programada de Fisica; Mikiya Muramats4

filmes didgticos. Todos esses'trabalhOs podem ser ctassificados na linha comportamentalista. -Jg Paulo Alvesde
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Lima faz uma anilise Piagetiana do .ensino do 29 grau
Diomar , Bittencourt faz uma.avaliacao de projeto doPEF,
Vera Soares - analisa o Laboratorio Did5tico e Norberto
Ferreira desenvolve um laboratorio,construldo com objetos da vida cotidiana. Ruth Cesar estuda a avaliacao da
,aprendiZagem no concurso Vestibular,ao passo clue- Eraldo
•erreira-utiliza-o computador para o ensino da Fisica .
-O curriculo de graduacao em Fisica,na USP,desde sua fun.

dacao em 1.934,6 o objeto de estudo de Fernando Prado
Kazuo Watanabe e Paulo Yamamura descrevet o ensino de
Fisica num curso de formacao de tecnalogos. Sergio Scala,assim como Yassuko Hosoume aplicam a tecnica de - Cloze na aprendizagem de Fisica. Os trabalhos de Marta Per
nambuco, Demetrici- Delizoicov e Jose Angotti sao forte mente influenciados "pelas ideias de Paulo Freire e descrevem experimentos educacionais no ensino de Ciencias
no Rio Grande do Norte e Guine Bissau. Sonia Teixeira e
Maria Santos trabalham na linha Piagetiana. 0 trabalho de Maria Nobre, embora comportamentalista, e tambem mui
to infiuenciado por.Paulo Freire. A dissertacao de AlexandtemMedeiros -trata . da Bistariada'Fisica e seu Papal
no ensino:
Todas estas Sao :dissertacoes de mestrado. 0 doutoramento em ensino de Ciencias (modalidade Fisica), embo
ra previsto na regulamentacao da.p6s-graduac5o, aknda
nao est& implantado. Assim,os doutoramentos,realizados
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ate agora,foram em Fisica ,(Claudio Dib, 1972) ou em Edu
cacao (Fuad Saad e Jesuina Pacca,

1984).

0 ensino de Fisica é uma atividade multidiscipli nar que envolve,entre outras,as seguintes disciplinas
Fisica, Educacao, Engenharia, Pedagogia„. Pticologia, Fi
losofia„ flistoria, Anttopologia, Socio/ogia,,Polltica
Linguistica, Comunicacao, : etc ACreio qun -56, devemosCri
ar uma corporacao fechada de especialiStaseuv.enSino de
Fisica, mas antes trabalhar em.equipesmultidisciplina
reS que tornerrealidade a raiz uni'Versal: . :da palavra U
niversidade.:
Para formar pesquisadores em ensino de Fisicaideve
mos desenvolver cursos adequados, Gisatuaiscursos,,mdnistrados na pOsgraduacao,ajudam .muktO,poilco na realizacao das pesquisas. Neste.
__tipo procurado.

Simposioha alguns-cursos do

Antonio Geralde-Violin

P'rojeto de -Ensino de Fisica

QUADRO -

4PEFYMec4hica-em um curse Programado Individualizadd:,:20/04/77.
Jesuina Lopes

de Almeida Pacca Anelise do DesempOnho .
),do projeto de Ensino deAlunos.Frpt,a-Objiv

de Fisica26/.03/77.
Plinio U.M. dos

Santos 7.A transferencia de Aprendiza

gem'como Objetivogxplicito de purritulos - - Um cur
so de Eletricidade visando
prendizagem.

a

transferencia de

.
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Mikiya Muramatsy - Producao, Utilizacao e Avaliacao de
Filmes Didaticos de Fisica - 24/05/77.
Fuad Daher Saad - Manse do Projeto FAI - Uma proposta de um curso de Fisica Auto-Instrutiva para o 29
grau - . 17/10/77.
Paulo Alves de Lima - Limitaciies no entendimento de con
ceitos basicos de Fisica - 16/11/77.
Diomar da Rocha Santos Bittencourt - Uma analise do Pro
jeto.de Ensino de -Fisica - 06/12/77.
Vera Lucia Lemos Soares - Laboratorio Didatico de Fisica no Ciclo Basic° da Universidade- 12/12/77.
Yassuko Hosoume -Instrumento e Metodo de • Analise pard
um curso de Fisica Basica Uma proposta 30/05/78
Ruth de. Oliveira Cesar - Analise e Interpretagao da. Cor
relacao entre dois concursos vestibulares - 04/12/
/78.
Norberto C: Ferreira - Proposta de Laboratorio para a
Escola Brasileira - Um Ensaio sobre instrumentacao
no ensino medic, de Fisica - 06/12/78.
Eraldo C. Ferreira - Contribuicao.de problemas comple xos para a formacao de habilidades de pesquisa
10/12/80,
Fernando D. Prado - A -Graduacao em Fisica da USP -. 11/
/12/80.
Kazuo Watanabe - Pioposta•de um Modelo para o,desenvolviMento de atividades experimenteis de - Fisica nos
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cursos de formaCao de tecnelgos - 12/12/80.
Paulo Yamamura Recuperacao de alunot num curso basic°
de Fisica-PropoSta.de um modelo instrucional -Alter
nativo - 16/12/80.
Sergio B.N.Scala - Aprendizagem e-Leitural-A-Vecnicade
Cloze na Cotpreensao de relacoes de Fisica - 18/12/
/PO.
Maria Cristina Dal Plan Nobre - A Proposicao de Objetivos'para.um Curso-de Fisica do Meio Ambiente no RN:
Uma guestao de Anelise Sistetatica - 26/06/81.
Marta Ma. C.A. Pernambuco - Ensino de Ciencias a partir
dos problemaS da comunidade - 17/12/81.
Demetrio Delizoicov Nato - Concepcao Problematizadorapa
ra o Ensino de Ciencias na Educacao Formal (Relate
e Analise de uma Pretica Educacional ra Guine=Bis
sau) - 20/05/82.
Sonia Krapas Teixeira - Estudo das - Nocoes Espontaneas A
cerca:Ae Fenanemos-Relativos

a

Luz em Alunos de

11-18 anos -.21/09/82.
Jose Andre P. Angotti - Solucao Alternativa para a formacao de professores de ciencias - Um projeto educacional desenvolvido na Guine-Bissau - 26/11/82.
Moacyr F. Valle Filho RepresentacOes Conscientes do
Movimento Simultaneo de Esferas em Trilhos Inclina
dos - 10/05/83.Alberto Gaspar -.Uma Nova Praposta Curricular de Fisica
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para o Ensino de 29 Grau - -, 13/05/83.
Roberto Isao Kishinami - Analise das RelacOesTInStituci
onais em um curso basic° de Fisica 22/03/83.
Joaquim Marcial Castilho - Comparacao-de Eficacia

de

Tres Procedimentos - Instrucionais no Ensino de Dois
Conceitos de.Tisica--! 04/07/83.
Ma. Lucia dos Santos - A interferencia do Nivel.de Desenvolvimento-Cognitivo na Aprendizagem de um - Con
teado de Fisica - 03/10/83.
Alexandre Jose Goncalves de'Madeiros - Condicionantes
HistoricOs e Sociais no'SurgiMento da Fisica

(Um

Guia e um Guia Bibliografico paraprofessores- de
Fisica) - 19/11/84.

3-- Universidade Federal Fluminense
Pto6a.

(UFF)

0 rrestrado, em Ensino- de Fisica foi criado,na Univer

sidade Federal Fluminense,em fins de 1983,como uma area
de concentracao dentro do mestrado em - Fisica.Como tal,
foi credenciado pela prOpria Universidade em novembro
_de 1983,e ainda nao temcredenciamento do_MECHavia uma grande procura,devida

a

falta, na area do

Rio, de um curso organizado (manifesta desde a criacao
de nosso grupo.de pesquisa em Ensino de Fisica em 1977).
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Alguns casosencaminharam-se via Mestrados em Educac4o
• e j5 havia tambem uma tese.de Mestrado em Fisica, nesta
linha,na PUC, cujo mestrado nao a por areas.
Sendo uma area de concentrag5o do Mestrado em Fisi
ca,tem o meamo exame de admiss5o (aceitando,em principiq
tanto licenciado,como bachareis) e as mesmas cadeiras
basicas comuns. Isto mantem um nivel de exigencia igual
ao das outras areas e reflete umapreocupac5o que corn
partilhamos corn os outros grupos do Mestrado:,mesmo os
alunos aceitos apresentam dificuTdades na resolucao de
problemas e precisam aprofundar seus conhecimentos numa forma menos mecanica e mais critica.
As cadeiras basicas comuns e obrigatorias sao: Ele
tromagnetismo, Mecanica Quantica, MOtodos da Fisica Teo
rica e Mecanica Estatistica. A cadeira obrigatoria da
rea especifica e Metodologia de Pesquisa em Ensino de
Fisica. As optativas sao Problemas de Pesquisa em Ensino de Fisica I e II, Teorias de Aprendizagem e oEnsino
de Fisica e Curriculos de Fisica.
0 nosso grupo estavel 0 ainda'pequeno (3 professores dedicados em_tcampo integral, 4 professores de outras
reas de Fisica que dedicam algum tempo

a

a

pesquisa em En

sino, uma psicOloga e um professor da UFRJ credenciado).
0 nosso grupo tem se proposto, desde o inici4 a ser um
polo de discuss5o e pesquisa em Ens'ino e, comp tal, varios outros professores do Departamento, assim como de
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outros Departamentos interagem, por tempo limitado, nas
pesquisas.ou nos cursos de extensao.
Temos uma forte interacao com o grupo de pesquisa
em Ensino da UFRJ. Atraves de trabalhos de pesquisa
cursos comuns; discutimos a possibilidade de criarmos
um Mestrado Calico UFRJ-UFF.
Visualizamos a pesquisa em ensino de Ciencias como
essencialmente multidisciplinar

e,como tal, lutamos por

uma grande flexibilidade na interacao, nos problemas abordados e na formacao dos mestrandos. Outra preocupa
estudar, valorizar e centrar as pesquisas nos pro
blemas de ensino que afetam o Brasil, sem nos isolar dos
19 e 29 graus de ensino.
0 grupo de pesquisa tem trabalhado em temas ligados
ao raciocinio, especialmente de adultos, joVens e adoles
centes, universitgrios ou nao, seguindo uma linha geral
Piagetiana e tambem em conceitos "espontaneos" ou "alter
nativos" de Fisica. Estes pesquisas tem sido aplicadas
ao ensino universitgrio e tambdm ao ensino de 19 grau,a
traves de projetos de extensao.

MOcAO DA MESA MR 1.3

:

Considerando a existencia de vgrios mestres em ensino de Fisica que nao tam possibilidade de completar
no pals, sua formagao pos-graduada nessa area; considerando que o namero de mestres, nessa area,tende a aumen-
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tar nos proximos anon; considerando tambem a necessida7
de de manter a vitalidade da pos-graduacao e da pesquisa em ensino de Fisica; considerando ainda a,existencia
de grupos de pesquisa em . ensino de Fisica com linhasAe
trabalho,definidas eestabelecidas, bem como um corpo
significativo de orientadores de pesquisa, o grupo de
trabalho'sobre tormacao do pesquisador em ensino de F5.7 ,
sica;'reundo tVISNEF,recomndasItiU-•
tos de FiSrca e

a

Sociedade Brasileira de Fisica, que

seja implantade, no pais, o mais breve possivel, pelo
menos um programa de doutorado em ensino de Fisica (ou
de ciencias).

GT 1.3.A

—

A Formagio de Pesquisadores em Ensino de Fisica Deveria Ser Especifica como na UFRGS
em Ciencias (Mndalidade Fisi -ca) .- como na US.P?
DeVe-se-ia promover a Criac5n de flosses Mes-

trados em Ensino de'Fisica

em-Ensino de

Ciencias? Ou Ambos? Qual o Papel da Faculdade de E-ducag5o na Farmac -dn desse Pesquisader?
CovAdtrtadoAi

Ph4. Auden 2i/tbet,sztajn -(UTRN) •

Questaes.levantadas:

- Por que mestrado em ensino? H5 necessidade de cr•arrio
.vos mestrados?..
- Qual 6 papel da Faculdade de Educacao nos programas de
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• estrado em ensino?
- Existe ainda preconceito em relacao a saida de docentes para fazer mestrado em ensino de Fisica.. 0 que se
deveria fazer? A SBF deveria fazer alguma coisa?
• Doutorado em ensino de Fisica.
Algumas respostas:
- H5 especificidade no ensino de Fisica que justifica a
existencia de grupoS de peaquisa em ensino de Fisica e
programas de mestrado nessa area. Justifica-se tamb 6- m
o mestrado como mecanismo-de formacao de professor de
39 e 29 graus.
- Deve haver maior cooperacao entre os Institutos de Fi
sica e Faculdades de Educagao no desenvolvimento dos
programas de mestrado em. ensino de Fisica, sem que is
so signifique arranjos formais.
- J5 existem muitos mestres que estariam interessados em
t.

fazer doutorado em ensino de Fisica. A existencia do
doutorado e fundamental para a continuidade da pos-gra
.duacao em ensino de Fisica no pals. Esse doutorado,no
entanto, •alvez devesse procurar novos modelos de pos-graduacao, com mais pesquisa e menos cursos formais.
- Nao foi Suficientemente discutida a criacao de novos
mestrados. Aparentemente, csso.deve ocorrer,na medida
em que-houver condicoes favor5veis para isso. Talvez
programas voltados especificamente para a'formacao:do
professor de 29 grau devessem ter - exigencias diferen-
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tes do mestrado em Fisica (area de ensino).
- Um dos participantes do grupo de trabalha, partindo do
pressuposto de que os licenciados em Fisica devem cons
tituir a clientela preferencial dos cursos e programas de pOs-graduacao em ensino de Fisica, sugeriu que
estes cursos e programas (novos e oS existentes)de
veriam ser estruturados de modo a contemplar os objetivos, a formacao, a experiencia adquirida-no.exercicio do magisterio e outras caracteristicas prOprias
deste prOfissional, procurando melos que estimulem e
viabilizem a sua participacao nestes programas e maxi
mizem o seu rendimento.

- n importante atentar para o carater.interdisciplinar
ou multidisciplinar da pesquisa em ensino. Decorre da

i a necessidade de cooperagao com profisSionais de ou
tras areas, mas so da Educacao.
E importante tambem instrumentalizar a futuro pesquisador.em ensino,em termos de tecnicas e metodos de
pesquisa, inclusive alguns que eventualmente nao serao usadas no trabalho de dissertagao, sem que isso
signifique extensos cursos de pesquisa educacional.

GT 1.3.B.- A Questao do Curricmlo: A Enfase deveser em
Fisica ou em Ensi6o?' Om Igual.Enfase em Am,
bos? Ou ainda, Enfase na Pesquisa? Neste caso, que tipo de Pesquisa: Formal-Empirica

,
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PartiCipativa, Dialaica ?
Cooltdenadoka a Retatolta: P4o64 Subanade

Souza 8ak4o4 - (UFRJ)

A reuniao ComecoU:ds. 16:00 horasAcom quase

1:00

hora de atraso) e contou com aoroximadamente 20 (vinte)
partidiliantes.
Os tOpicos propostos pela CoMissao Organizadora fo
ram: 1) i) Enfase em educagao (ensino)? ii) ou Eq.sica-?
iii) ou ambos? 2) ou na pesquisa? (.que tipo de pesqui sa?).
A segunda questa° n5o foi discutida explicitamente,
ficando el:aro que a pesquisa deva ter peso consideravel,
dado o aspecto artesanal que permeia verdadeira forma cao do mestrando e que de fato cOnstitui um curriculo
"escondidon• que se desenvolve-atraves de leituras da bi
bliografia, seminirios, encontros, discussoes, etc.
Os dois -primeiros oontos suscitaram discussao,quan
to a dois aspectos basicos: conteado.curricular e sua a
plicacao real e as oropostas que surgirain podem ser sumarizadas como a seguir:
metodologia e tecnicas(instruarentacao)
contend° especifico(nucleo comum e optativas)
nesquisa
escolha livre dO aluno (smbnario)

curriculo: responsa Instituto , especifico somente?
bilidade Trabalho coordenado de diversos insti- •
de quem? tUtos

25% .
25%
25%
25%
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Foi discutida, a seguir, a.figura Zo'Rpesquisador
em ensino de-Fisica", que.poderia ser vista. de formas
e com objetivos claramente definidos, caso se considerassem as seguintes possibilidades:

1) Fisico (conteildo) cue trabalha na educaoao:P6s:
-Graduagao nos Institutos de Fisica nas diversas areas
de Fisica fundamental, faz aolicacoes na area de Educa

cao para melhorar'sua "praxis" e atender a probleMas de
ensino localizados, como,por exempla, montaeem e melho
ria de labosratoriosorganizacao e coordenacao de cur- ,
so.etc

2) Educador (visao getal), que trabalha com con
teildos.de Fisica, com pOs-araduacao na Faculda
de de Educacao e a formagao de conteildo em Fisica na
graduacao.
Houve reconhecimento da necessidade de discutir a
formacao de pos-graduagao em ensino de Fisica, criti cando-se a tentativa dos fisicos desejarem ser especia
listas em tudO (irtetodologia, didatica, psicologia cognitiva,
Dm problema qua suscitou critica severe foi o dos
cursos de conteiido do niicleo comum da pOs-graduacao em

Fisica,que nao atendemeficientemente as necessidades .

.

_

.de formacaoinem para . o -fisico- ex?erimentalou -te6rico; nem
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para o . fisico para educacao, sendo a proposta que estes
sejam reformulados para sua adaptacao aos estudantes des
tinatarios, levando-se.em consideracao gue,para alguns
estudantes,estes cursos sejam introdutorios e pare outros, terminais. Uma solicitacao insistente dos partici
pantes e que estes cursos nao sejam desenvolvidos porno
mera formalizacao matematica.
Um outro problema levantado foi a necessidade do
carater sistematico da pesquisa, que deve se constituir-em linha de trabalho da instituicao, dando-se .como
exemplo a pos-graduacao de ensino de Fisica da USP que,
com treze (13) anos de experiencia acuMulada,possui,

ja

conhecimento do objeto de estudo que the permite encami
nhar mudancas Ilecessarias. Mesmo assim, a sugestao de
curriculos.especificos padrOnizados.nao existe e e muito dificil atingir um denominador comum que nao - esteja
a nivel de generalidade -coma descrito no inicio deste
relato.
Como-subsidio para este grupo de trabalhoe deVido
a qualificacao especifica do autor, (Prof. Jon Ogborn)",
achamos - importante reproduzir toto"- alguma6 ideias
basicas sobre o treinamentoempesquisa pare pesquisa
dor emeducacao para,as Ciencias, 0 textoque segue foi
escrito'por solicitacao da coordenadora deste grupo de
trabalho, - apos - dar as interacEies verbais do Prof. 0c,porn
na-mesa redonda sobre "godefos de Pos-Graduacao em Ensi
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no de Fisica no'Brasii" - e no.Grupo de trabaiho.
0 TREINAMENTO EWPESQUISA:PARAO - PESQUISADOR PA A -

.

REA DE EDUCAQA0 PARA AS CItNCIAS (Prof_ Jon,-Ogborn, TaoEduca9ao,'Universidade de.Londres, Ingiaterra), (traduzido,ADela Profa. Susana de Souza Barros).
1 - Um born conhecimento de Jpor exemplo) Fisica
menos ,a nivel de um excelente grau de
bacharel ;. Estudos de, ESsica,posteriores:agraduagao;Sao
aconselhaVeis,.porem um curso completo.de Mestrado em
Fisica seria deSnecessdrio.
Os cursos de Pos-Graduacaodeveriam dar uma apreci
acao : geral dos fundamentos conceituais

,desenvolvi -

mento-Moderno da:pisica, sem or,detalhamentto especiallzado necessariO.aos futuros pesquisadores de Fisica.
2'- A educacao em Fisica tem sofrido,frequentemen-

te,pela pouca preparacao dos pesquisadores nas areas de
Psicologia/Sociologia, como pode ser observado em - muitestrabalhos publicados, incluindo-se entre estes al-.

gunSde'autores bem conceituados. Exemplos: i) 0 use das
idalasde Piaget, que tam sido sistematicamente deforma
das e/ou mal utilizadas;- ii) Os estudos da linguagem em
educa9ao para a Fisica que sao geralmente muito inganu7
os e incompletos; iii) Mesmo aqueles que utilizam.objetivos comportamentais mostraM muitas vezes interpreta cOes falsas ou'ilogicas de Skinner. beve-se reconhecer

que . os fisicos :tem tido uma atitude muito.arrogante,pro
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vavelmente decorrente do fato de cue a Fisica 6 uma 5- rea de conceituacao.dificil e pensam que, pelo feta de
entenderem de FisiCa,4sto ihes habilitaria fazer "aual
outr&-ceise.
3 -,Por outro lado,os bientistas, sociais.tem sua
parte de responsabilidade no qUadro acima apresentado. ,
devido-aojato.de-queas tradigoes maisdominantes tem
tratado o problema-doaprendizado cbmo independente do
de:contendO e ; tein mostrado%pouco interesse no aprendiza
do de, pate dar- um exempla, a Lei-de Ohm, quando comparada com.-autiliZac5o de simbolos vazios; No que diz
respeito

a

resOlucio de problemas de Fisica, muita enfa

se tem sido dada aos aspectos 16gico-abstratcs (coma se
fosse um-qtlebra-cabecas), em detrimento dos aspectos de
contend° especifico. 8 minha opini5O que a pesquisa em
ensino de Fisica est5 totalmente correta quando

da

im-

partAncia.aos aspectos de contend°. Felizmente, em parte influenciados pelas-Ciencias do- conhecimento,os psicalogos - est50-atualmente mostrando malor•interesse no
aprendizado de aspectos especificos (contendc)..
4

--A formac5o de pesquisadores requer que fisicos

e cientistas sociais trabalhem juntos.

n

a minha opini-

ao qua os cursos regulares de Psicologia e Sociologia
n5o Seriam Eteis, dadas as premiSsas levantadas no panto 3. Seria melhartrabalhar conjuntamente em estudo de
casos, na tentativa de demonstrar como as idiias das Ci
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enCias Sociais.poderiam ser aplicadas a . casos particula
res d•pesquisa:em - ensino de Fisica, Como:, por exemplo:
.11 Como usou Renner:asideias : d Piaget? Foi vali-

2) Como-pode-se fazer o estudo da resoluca6 de pro
blemas de mecanica?
3) Fazer o - exame cuidadOso -da_taxionomia de Bloom,
para varios ramosu , da,Fislca. Funciona?
As vantagens Aesteenfoque..decorremdo , fabO de que
utilizaria especialiStat:dasdivertas...areas das-Ciencias
Sociais com pontos de vista Aiferentese Pertencentesas
diVersas,escolas.:de - Pensamento..016erigo do .psiCOlogo
"da casa" e que o grUpt(fica.-muitA.dependente de um :.5ni
co ponto de Vista . (por exeMplo Piaget,. ou Ausnbel etc).
5 - Deve-se fazer

- distinvao cuidadosa entre o

.treinampnto em:leitbra eutilizacao dos.,resuItados. de
pesquisa do-treinamentopara - fazer pesquis a .
•
.'Oprimeirapode seroperadicinalizadO4atraves'do es
Ludo de uma boaselead- ,de• material 'da, ,pesquisa .pub-lica
da, acompanhada de estudos teOricos qUando Se fizer nocess- ario.
0 segundo requer,

,acima de tudo, trabalho prati

co. Nem tudo.pode ser - ensinado na forma normal de '"X..ho
ras por semana"1 muitos topicos precisam de trabalho
mais intenso, como,porexemplo,cursos de 2 AiaS,em tempo integral.:..sobre :"tecnieas de entrevistas". Segue uma
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listagem das tecnicas a serem aprendidas e aplicadaspra
ticamente:
- Treinamento pratico em tecnicas de entrevistas.
- Treinamento pratico em metodos de cbservac5o.
- TreinamentO pratico em construcao de protocolos de
observacao.
- Treinamento- -praticoem construcao de questionaribs.
- Treinamento pratico em construcao de conceitos fisicos
- Treinamento pratico em testes de habilidades.
- Treinamento pratico em analise de resultados de provas
- Treinamento-pratico em estatistica elementar (estatis
tica multivariadas 4 use de GLIM, SPSS, etc.).
- Analisesqualitativas de dados.
- RelatOrios de pesquisa.
—Treinamento pratico: na preparacao de propostas de pro
jetos/especificacoes.
0 treinamento "ere' Analise,de Dados ExploratOrios
merece tratamento cuidadoso e alguns textos uteis sao au
geridos a seguir: Tukey - 1977 (EDA); Tukey

and

Mostseller (1977); -Hartwig and Deaving "Exploratory data analysis (Sage): Hoaglin'Applications, Basics

and

computing_ of exploratory data_analosis (Duxberry)
Everitt and Dunn "Advanced methods of data exploration
and modelling (Heinemann): Erickson and Nossanchuck
"Understanding data" (Open University Press).
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III - COMUNICAPES APRESENTADAS

A seguir serilo..apresentadas as comunicacOes expostas em forma dePainel Integrado (P) ou Comunicacao Oral (0), que . integram os temas da linha basica L1 Pes
. quisa em Ensino.de Fisica:

A - Paingis Integrados:

P1A-1 - Formac"ao de Conceitos Insttlitivos
JoZiane Ot..6chowsky da Cruz, IFUSP•SP, AtbeiLto
Vittani, TFUSP-SP, le.zuZna L. A. Pacca,IFUSP7.

-SP.
0 trabalho explica como se

da a aquisicao de con

ceitos intuitivos e sua incorporacaonas estruturas men
tais de certo sujeito,a partir da experimentacao direta,
bem como a asap do sujeito no sentido de construir as
explicacaes de fundionamento .do real, estando oSujeito,
de certa forma,condicionado 4_maneira-como a sociedade
e, em particular, a comunidade cientifica encaram o mun
do e a Ciencia.

P1A-2 - 0 Conteito Intuitivo de Forca e a Primeira Lei
de Newton
Liiz

OAZaildo

de Ouadko Peduzzi,

Sitveir,a

Peddzzi;

UFSC -

UFSC - SC.
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Esta comunicacao tem por objetivo relatar resultados preliminares de um estudo feito com alunos de Quimi
ca e Matematica de um curso introdutorie de - Fisica sobre a ideia intuitiva que os alunos tem do conceito de
force' no movimento dos corpos-e -a sua influabcia no aprendizadodaj3rimeira lei de Newton. A forte inciden cia de respoStasiguais eem desacordo corn a meca'nicanew
toniana as questaes de um teste escrito a sues implicacoes,:para , o ensino-da primeira lei de NeWton saodiscutides.

PIA 3
-

-

Detetcao de Alguns Conceitos Erriineos em

Etetricidade Atraves de Entrevistas Clinicas
Eugenia DomZnyuCz D.
Depaktamento de CiEncias, Unidad . de Estudio4
Sazicoz'Monagaa
Yenezueta,
Institut° de FZsica da UFRGS.
-

`Com - b objetivo de detectar a possivel existencia
de,conceitos erroneos de campo eretrico, potencial eretrico e -intensidade de corrente,foi entreviStada - clinicamenteentes da . .instrucao, uma pequena amostra de-estUdantes da. diseiPlina'EIetticidade e Magnetismo, ofere.
cida.Pela.UFRGS para estudantes de segundo semestre de
Engenharia, durante o primeiro .semestre letivo de 1984.
A entrevista clinica utilizada se caracterizou por
um lormato'maisperio do - flexivel, onde se . .apresentaram
tarefasqUe:serviram come pergunta inicial *Outra serf
•
•
•
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e de perguntas condicionadas pelaa_respostas dadas pe4os alunos•
Aaentrevistas realizadas com calla estudante foram
gravadas, transcritas e transformadas em proposlcoescom
o objetivo de identificar conceitos erroneos, o que,por
sua vez,permitiu determinar afreqtencia com que eles/se
apresentavam.
Os resUltados mostram a exiStencia de conceitos er
. roneos„ alguns doquala saocompartiahados:por uma consideravel percentagem de,alunos da amostra.
Neste trabalho tambem:foi: possivel vivenciar

as

vantagens e desvantagens que - apresentaa entrevista cli
nica como tacnica para avaliar a -estrutura cognitiva do
aluno,em relacao a alguns .conceitos fiSicos.

P1A-4 - Raciocinio Espont5nen corn Forgae .Reso
Atbento Vi

tAng.

- IFUSP e

SoiLea-K..TeixeiAa -

uusp -

Sao

..Pauty.

of feita uma .pesquisa envolvendo 312-,alunos de 29 .

4rau,dsecolpartiues adiS:Pulo_e
Santos, sobre, a doncepgaoutilizadapara fazerprevisZes
e justiflea-las frente,ao'comportamento de diferentes
tipos de,balanges (gangorra, balanga dom6stica, - maquina

de-Atwood, ,mola)-ao interagirem com-pessoasem-diferentes posigoes. Os resuitados foram,enalisados e divididos
em tres.:categoriasa=3,,priori,:,JustiticatiVasliewtonlana4
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Espontanea e de Outro , tipo.As Justificativas Espontane
as foram,por sua vez,analisadas•para levantar - o tipo de
raciocinio utilizado. Os. resuitados foram.classificados
em duas . dimensBes:-1) Tipo de interaqao (mediata ou de
contato), 2) Variavel dominante.(Area de . Contato, Inten
sidade ou Densidade). Os resultados foraM'finalmente in
terpretados de forma unificada, levantando-a•lipOtese
que a-interaqao entre um corpo e os varios.ftipos de b
lanqa para osalunos dar-se 7daptraves de uma forqa tipo
"fluideidujos efeitos variavam,depandendo .da- -area. de
contato e da pressao interna, sendo.que,na grande maioria dos casos,uma das variaveis seria dominante. Esta i
deia de forqa e analoga a concepqOes antigas da Histori
a da Ciencia, nas-quais a forqa era considerada como "e
manaqao".

P1A-5 - Anilise Piagetiana de Um Densimetro
AnZbat F.

Figuei4cdo

M. Clci4tina Mason()

WpAbento

C.

Net()

(pi54-"g ,c-aduaeac, IFUSP4

(gAad. IFUST);•

Fevteita (IFUSP).

0s , !estudos de Piaget .sobre a logica das crianqas e
dos adolescentes baseiam-se, de maneira geral, em experimentos ligados

a

Fisica.

No presente trabalho, veremos como a utilizaqao de
um densimetro - rudimentar possibilitou, nao somente uma
analise-das atitudes dos estudantes frente a um problema dentro de um esquema piagctiano, como tamb6m deu
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dontribuicElespara se estudar esses mesmos alunos sob u
ma'Otica ligada a conceitos intuitivos.
A pesquisa foi realizada em tres colegios diferentes e a faixa abrangia idades de 11 a 1,8-snos.
Algumas das respostas dadas pelos sujeitossram

to

gicas e nao apresentavam contradicOes - internas.'Todavia„ .
sobpntdevisaFcermfalsS.
Tais explicacOes podiam ser encaixadas dentro
referenciais construidos ad hoc,pelos : estudantes e base
avam-se nas proprias informacOes cOntidas nosexperimen
.tos,aos quais juntaya conceitos de Fisica empregados de
maneira errOnea.

P1A-6 - Mapeamento Conceitual Como Recurso Dida- tico no
Ensino da Fisica

-

Shintey Takeco Gobana (FIDENOUOJUT1
MaAdo Antonio Moheina (1natituto de. FZ,sica/

/UFRGS)
Corn o objetivo de investigar' ,os efeitOs dos mapas
conceituais,como recurso didatico sobre'a- - aprendlzagem
do aluno, foi realizado um estudo em Um;curso.de Fisica
basica, em nivel universitario, abrangendoo conteudode
Eletricidade e Magnetism°, conidois.grupos
na FIS 182 (Fisica II) do Departamento'deFisica

da

UFRGS. Entende-se,por mapas ObnceitualsidiagraMas bidimensionais que - mostram.relacOes hierarcluicas entre ,os

conceitos de uma disciplina ou parte dela.
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Para efeito de estudo, o experimento foi subdividi
do em quatro etapas,caracterizadas pela realizagao de
en,.revistas com os alunos. Na primeira e terceira des sas antrevistas, os alunos foram instruidos, atraves'de
mapas conceituais, enquanto oue,na segunda e quarta, fo
ram solicitados a tragar seus proprios mapasoonceituais,
a partir de um certo flamer° de conceitos-chave, liSta
dos aleatoriamente pelos pesquisadbres. Esses mapas tra
gadostelos alunos, cpnjuntamente con os dados das en treVistas., foram - analisados, inicialmentei de modo qualitativo e, posteriormente, tambem de maneira quantita,
tiva. Os. resultados dessas analises sugerem que:a influ
6ncia da organizagdo seqtencial do-livro-texto sobre os

mapas conceituais dos alunos parece ter sido major do
que a influe- ncia do modelo utilizado comp recurs() didi
ticol os mapaS .conceituais, tragados no final do cursa,
apresentaram difetencas significatiVas, em relagio aos
.
mapas,.tragados naMetade do tursojiarao grupo experimental. Esta.di'ferenga pode.ser interpretada-coMo-c'e Teita, da instrugEo recebida e, em particularidos , .mapas
conceituais utilizados, como recurso
que os alUnos, em sua grande maioria, se mostramThastan
to favoriveis ao use de mapas conceituais como.recurs0
did5tico, julgando-os muito uteis para a aprendizagemde
conceitos fisicos.

2i3

Noce- es

P1A 7
-

Esp-ontaneas na Trasmissio dos Movimentos

M.C. Matiani

A.

-

Vittani

- /FUSP -

sao

Paufo

0 Ojetivo dnsse estudo e levantar -os -ModeloS utizados-pelos alunos na compreensao do fenomeno da trans. missao

dos

movinentoS Umaanalise detalhada - da:transmis-

sao dos-movimentos,como

e

interpretada pelat•criancasde

4 -a - 12..anost _pode ser encontrada nos.estudos de Piaget e
seusoOlaboradores.
No - presente estudoiforam aplicados question5riosem
alunos• e 3a.'series . do 29 Grau (N = 57) e profes
sores do -29' gray (N = .7) -. Foram' realizadas tambem algumas. entreviStas corn cerca de 10% dos alunos envolvidos.
Numaanalise weliminar,obteve-se uma porcentagem
elevada -de preVisOes - Corretas,quanto 5 transmissaa : do
movimento de-Um corpo A para um corpo B,sem a.mediacao
.deyUm

COrpo.Ce

baixa porcentagem de previsoes -•corretas,

quanto.-a'transmissao mediadd, por um Corpodo

movi

-

mento de-AAaara-B. Quanto 5 - atuag50 do-corpo passivo 5 - ador C,• a parcentagem de acerto folbaikato- oumedi
doS bs
Quanto5snoc5es espontaneas levantadas.nesse.t±aba

posivel,distinguir alguns modelbs . que . Otien tam os alunos em

suns

juatifioativas. P0d6-4e adianta±

que esSes . modeIcit,em geral,t6m,atras de si,id5daS j5 le
vantadAS;anteriormente,em estUdOS -de Ilicc5esespontineas
sonic forca.e4ovimen0,,
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P1B 1
-

Um Estudo da Noc5o de Velocidade em

-

Alunos de

5a. Serie do 19 Grau (10-20 anos)
-

Odetc- Pacubi Baient Teixei4a e Anna
Peasoade Ca/LUatko, Facutdade

da USP,

sao

ManAla

de Educacao

Pautv.

0 estudo consistiu em aplicar em alunos de 5a. serie, quinze questaes,envolvendo o conceito de velocidade, sendo que, para oito destas,foram oonstruidas maquetes para a concretizacio dos movimentos de carrinhos.
0 objetivo-era detectar,se havetia mudanca da resposta,
apos a observaio do movimento. Ao serem . analisadas as
entrevistas,verificou-se que aqueles.alunos que,inicial
mente forneceram respostas incorretas, quando visuariza
ram os movimentos dos carrinhos, mudaram , a opiniio,con.
seguindo dar respostas corretas, porem, o simples fato
de observarem os moviinentos,NAO foi condicio suficiente
para que fornecessem justificatives logicas pare aquilo
que estava sendo visto. Neste faixa etirianio encontra
mos nenhum dos alunos estabelecendo claramente-o concei
to de velotidade r como uma proporcio entre o espaco percorridoTe,o tempo gasto, sendo que .o conceito esti kuitoligado - ao sujeito,na medida.em que - eIe o - avalia, en
fungi° daquilo,que observe no ootidianconcontramos,com
freqtincia,respostas do tipo "o motorists qui.s andarra
pido", "0,carrinho quer cortex bastante pOra• chegar logo"
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P1B-2 - Uma Pesquisa da Aprendizagem do Conceito de
Cinemitica de Acelerac5o. no- 29 Grau,
CatZo4 EduaAdo Labuta e Anna. Vakia Peasoa de
Canvatho, Facutdade de Educacio da USP ., Sao
Paulo.
Pretendemos analisar como alunos dos cursos de

, 19

e 29 graus compreendem o conceito de aceleracao. Para es

te fim,construimos tras experimentos,onde procuramos
solar as variantes implicitas no fenomeno.. No primeiro,
a variacao de tempo foi mantida const a nte; no segundo 0
- db espaco e no tercei-foimantdcseaVrico
ro,selecionamos dois movimentos cot aceleracaes diferen
tes. Sera° apresentados os dados relativos-as entrevistas feitas com alunos de 29.colegial-

P1B-3 - Uma Tentati.va de Destruic5o -do_ Modelo Esponti-

neo de Luz e Construgdo do Modelo Fisico.
Oawatdo Oktiz FeAnarldea Jt. ¢ Anna Matia
Pessoa de CalLvatho, FaCutdade de EducacaolUST.
A partir do trabalho de Teixeira , (19132) e Anderson
e Karrqvist- (1983),procuramos levantar os modelos espon
taneos de Visao e propagacao de luz em 5 primelras seri
es de uma EESG, de Sao Paulo. 0 objetivo era,a partir
deSte.ievantaMento,tentarmos constrUir'6 modelo fisiCo.
Para tanto,usamos a seguinte metodologia: 1. Levantamen
to do modelo-atraves de'um desenho. '0 -trabalhO7foi
autedo:em grupos4:2, Discussap entrpH;p4:grupos,onde
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da um deveria defender o seu modelo; 3. DiScuss5o geral,
induzindo omodelo fisico; 4. Aplicacao do pre-teste,pa
ra verificar quantbs alunos ,naprenderamn

; 5. Curso de

optica geometrica,baseado em experimentos de laboratori
o e questaes conceituais; 6. Divisao das classes: grupo de controle (2 classes) e grupo experiMental (3 clan;
se).Nogrupxeimntal,fo rduziamexprencia corn uma lampada. muito forte (1.000 N.) - uma:
periencia de "choque 6 ; 7. Apiicacao do Pos-teste.Os gru
pos apresentaram doMportamentos diferentes em relac5o
ao modelo enSinado.

Fisica - Nogoes Espontaneas
Sobre Feniimenos Relacionados a Luz em Criancas
Serie Primaria.
do CA a•

P1B-4 - Projeto Fundao

I.F7csica, UFRJ e
Suzana L.de Souza 13a/uLos
Sitvia M. Goutant, Secaeta4La Municipat de
Educaccio e Cuttuxa, R.J.
-

As respostas de criancas,em . entrevistas individuais,
com atividades padronizadas,sobre conceitos relativos a
caminho de luz e processo de visao,podem ser classifica
das em algumas respostas tipo (Comunicacao 36a. Reuniao
Anual SBPC 1984 e RelatOrio de Pesquisa, Sec.Munic.Educacao, Rio de Janeiro, 1984). Com o proposito de catego
rizar as respostas obtidas e desenvolver atividades
teis e situacaes didaticas,propomos dois novos testes

relacionados com as seguintes perguntas:
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1) 1:oino.aluda a luz.a ver os objetos?
ii) - 0,que adontece com a luz apos chegar num objeto?
Estes testes sac) apresentados,com atividades concretaa
e respostas registradas em forma diagramitica.

P113 . 5
-

-

Uma

ExperiEncJa Grupal com Adultos

Sobre

Mudarica de Estado.

14..CaiA Dibax Une, Dominique Co.tinvaux, Manila
,Di Fi4ippoUnivetsidade Fedehat FLuMinenSt,.
R.J.
0 , objetivo deste trabalho g estudar aspectOs.cogni
tivos do adulto em inicio dealfabetitalaO (39'semeStre
do SupletiVo de 19 Gtau).
Partinda de umaApequena-serie de,experiancias . - o
terrario -,apresentou-se;sob:forma de UMa.pequena se- fie
de expei.iencIas diScutidasem-grUpo, p_teMa de mudanca
de estadoda ggUa. Os dados obtidos.; utIlizando-se as
caracteristicas principais da tgcnica de entrevista
nica,ao longo da discussao em grupo com alunos, dizem
respeito as representac6es fisicas espontgneas sobre o
tema.
Serao discutidos sal os aspectos lOgicos subjacentes a estas representacOes,.tais.como reversibilidade o
peratoria, conservacOeS e utilizacao'delhipoteses, refe
renciados na psciologiagenetica,piagetiana;-,e b),o,pro
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blema didatico da relacao entre "a resposta certa"

a

ser aprendida, e representacaes espontaneas.

P1B 6
-

-

Conceitos Espontineos em TermOdincmica: u r Estu
do Utilizando Entrevista Clinica.
Laiheio Fehhaeioti da Sava .
Depcuttamento de FZsica - UFES
Inztituto de FZ4ica - UFRGS

Cam o:intuito de dnvestigar os conceitos espontane
Apssobre alguns conceitos . basicoS de Termodinamica, hem
coma ade'melhor entender e utilizer atacnica de entre
vista clinica,baseada nas idaias ,de Jean Piaget, alunos
:dOs‘cursos de Fisicae Quimica da UFRGS foram entrevistadosiantes e depois do estudo daquele topico t em uma
disciplina de Fisica Geral, durante o 29 semestre de 84.
As eutrevistas .foram gravadas easrespostas dos
,eIunoSestio .sendo analisadas,no.sentido de se obter in
formacCies
sabre como estes•entendem um determinado con.
ceitoe de tenter observer algum tipo.de.regularidade
nestas respostas, que pudesse traduzir a . existencia •de
alguma estrutura'conceitual espontanea, em contrapartida

a

estrutura formal que . envolve tais conceitos, • alem

de observer a permanencia ou nEs destes conceitos espon
taneos em funcao da instruc5o recebida.
• Resultados preliminares evidenciam a confusao
tre os conceitos de'calor-7teMperatuia e - dalor-energla
interne, alem de sugerir que os Conceitos espontaneos

219
permanecem muitas vezeS inalterados,apOs a- instrucao,
- um meio efitambeffi sugerir qUe a'entreVista elinica 6
caz de acesso. 5 estrutura cognitiva -.

P113-7. - A An511te de - COfiteGdu coMo•-lnstrumehtu de

Medida da Aprendizagem na Area,sle,FTsica.
Beattiz. M.M. Zato41,stak
Inatituto de FZ.sica - UFROS - Potto Ategne
A analise de conteiido e uma tecnica usada, , H desde
tempos remotos,para interpretar textos religiosos, mas
so recentemente vem sendo adotada na area educacional,cb
mo meio de interpretar as respostas discursivas eScritasi
apresentadas por alunos em testes de avallacao.
0 presente trabalho e um relato do use da tecnica
da analise de 'Conterado,na avaliacao das respostas a um
teste de Fisica,relativo

a

dinamica e hidrostatica, on-

de, seguindo a taxonomic de Bloom,. procurou-se avaliar,
em que medida,alunos universitarios,em inicio de curso,
corihecem e compreendem o conceito forca,-em especial for
0 de empuxo, e como aplicam as leis de Newton, principalmente a primeira, e o-principio de Arquimedes para re
solver problemas hessa area da Fisica.
Os sujeitos-da investigacao foram 22 alunos

•dos

cursos de Agronomia e Farmacia da UFROS; para os quaisa
autora ministrou aulas tegulares e-aptesentoui-no final
da unidade de,ensinareferente a dinamica e hidrostatica,
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um teste de avaliacao contendo dez itens, dos quais, pa
ra essa comunicacao, apresentam-se os resultados da ana
use de contendo das respostas desses alunos,referentes,
apenas,a tres desses itens.
Os resultados. sugerem aprendizagem nao significati
va do conceito forca e,em especial,de empuxo, (para o
qual foram identificados parametros definitoriosirrele
vantes, como altura de liquido, etc) bem como falta de
capacidade em usar as leis adequadas para resolver

-UM

problema.*

P1C-1 - Projeto Melhoria LaboratOrio (PROMEL) - 0 Efeito da Metodologia..do LaboratOric Experimental
no Desenvolvimento

Cognitivo de Estudantes Ca-

Louros Universith. rios das

Areas Cientificas

TecnolOgicas.'

M.F. ELLa e Susan& L. de S. BaAnoa, I. Flzica,
UFRJ e keexand&e. de Pinto Baaga, Bachanaando
T. Flaica, ((FRI.
A pesquisa em tela tem como objetivos principais:
i) Verificar a hipOtese de que experiencias de Fl
sica para iaboratorios introdutOrios,estaturadas e apre
sentadas aos-alunos na forma sugerida por Nedelsky (pre
visao - verificacaoLfacilitariema passagem dos alunos
a niveis mais abstratos de raciocinio (Piaget).
.ii) Fazer um levantamento do nivel de raciocinio
dos estudantes calouros das:ireas dientificas e tecnolo
gicas :cla UFRJ, - utilizando versoes escritas das provas
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piagetianas.
Sera() apresentados e discutidos i) a filosofia educacional que norteia a pesquisa; ii) . o.elenco da.expe
.

riencias ja testadas nas versOes tradicionais eNedelsky
e iii) as dificuldades de aplicacSo do metodo.

P1C-2 - Projeto Fund5o Fisica - Metodologia de Laborat6

rio para o Ensino

de Fisica do 29 Grau:

A. Boldia J4., M. V. Da Silva e P.S.

Mendonca

-

Pho6e64ates do 29 Gndu. M. F. Eta-- Indtituto
de FZ.Aicada UFRJ.
Estamos desenvolvendo experiencias de Fisica para
o 29 grau, estruturando-as , segundo duas.wetcdologiaq-que se contra

naer: Tino Tradicional (diretio) versus tipo Previs50-Verificacao
(neo-diretivo) superido , por Nedeisky (Science Teaching and Testing,
• 1965).1 Estes exrerimentos - foram aplicados a pequenos gru
pos de aIunos de uma escola estadual do Rio de Janeiro,
corn os obje0.vos de serem avaliados a viabilidade e
nivel de ad'equacao das experiencias desenvolvidas.
Entretanto, um dos ganhos mais encorajadores desta
pesquisa tem sido o•aprimoramento de nosSa pratica, enquanto professores de Fisica do 29 grau.

P1C-3 - - Projeto Promel - Experiencia Pre- via dos, Alunos

Egressos do 29 Grau., em Atividades de
rio.

•

LaPoratii-
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Atexandne de P. Bnaga - Bachatetado - IF/UFRJ,.
Subana L. de S. Bdtto4 - IF/UFRJ,
Matcos da F. Etia - TFAIFRJ..

Apresentamos um perfil da experiencia previa - em atividades de'laboratorio, da area cientifica e tecno16gica da UFRJ.
0 perfil,em questao,foi obtido,atraves de _ourto
questionario escrito, apresentadd aos estudantes na pri
meira semana de
0s resultados das analises realizadas mostram que,
em media, os. aluhos egressos do'29 grau -eivetaril pouca,
ou nenhuma4 formagaa em laboraterio.. Entretanto, elas
mostramtembem que este quadro modifica-se significati- .
vament,fug7odtipesclaurd(pticla
pablica, etc), e da carreira pretendida (Engenharia, Fi
pica, etc.),

PTC-4 - "Reestrutuacio de Um laboratOrio .de Fisica

Moderna"
CattoA Auga4to.de Azevedo - - UFF - UERJ -

Ezt.

Rio c Watdemart Mcinteiko da Sitva Juniot - UFRJ

- UFF - Est. Rio.
Apresentamos um relato da reestruturacao em curso
do Laboraterio Didatico de Fisica Moderna do IF-UFF. Par
timos de condig8es desfavoraveis comuns as universida des brasileiras como: falta de sala pr6pria - nenhum re
curso financeiro - ausencia de apoio tecnico - experien
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cias existentes insatisfatOrias - professores corn pouco
tempo - alunos descontentes. Foi aprovada,pelo Depto.de
FIsica,nossa proposta especial para estas.condic6es. Es
to proposta envolvia experiencias simples ja funcionando noutras instituicaes e o trabalho dos alunos. 0 esti
mulo e a interagao,provenientes da avaliacao favoravel
de diversos alunos e colegas (inciuindo ocupantes de
cargos administrativos),foram fundainentais

, Este trabalho

e sua divulgacao visam contribuir para a melhoria do en
sino de Fisica moderna experimental do 39 grau.

P1C-5 - Instr,umentos de Avallagao da Aprendizagem no La

bo -ratOrio de FTsica.
Herman Jamett iDepaktamento de CiEnciaz, Unidad
de Etaudioz Bas-ices Monaga4 - Vtnezaaa)
Beknando Buchweitz (InAtituto de F.Zzica da
UFRGS)

Uma revisao e analise dos curriculos des disciplinas de laboratOrio de Fisica (programa da disciplina,ro
teiros, -text° sobre o metodo de investigagao experimental, etc) mostrou que se espera que*o novo curso facili
to ou proporcione oportunidades para os alunos aprenderem sobre contend°, metodo, estrutura da pesquisa cientifica, habilidade e atitudes. Geralmente,a analise
a avaliacao da aprendizagem taz=se,fundamentalmente,com
base em relaterios dos alumni- sobre .os experimentos da
disciplina.
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Uma anilise dos relatorios mostra que ales serves
para avaliar diversos aspectos do matodo e um pouco do
contelado, deixando outros fatores de aprendizacem .see
avaliar.
Per esta razao ielaboraram-se outros instrunentos de
avaliacao (alguns dos quais se transforMam em recursos
instrucionais) para alguns desses fatores. Para a estru
tura da nesquisa cientifica,construiram-se dois instrumentos alternatives: um questionarlo sobre esta estrutu
ra e um relatorio,tendo corn eodelo o "v'e
co" (Gowin, 1981). Para as habilidades e atitudes uscu-se uma ficha de observacao.
Os testes foram aplicados aos almnos de F1sica
Nilmica de quatro turmas (duas no primeiro e duas no se
gundo senestre de 19841 quo reallzaram os exper_L, ntos
de Otica da disciplina "fisica Experimental

rv"

da

UFRGS.
Testou-se a fidedignidade e a validade dos instrumentos de avaliacao usados,por eeio da estatistica. Os
dados preliminares mostram que cis ins,rumentos sac bons
pares nedir o quo ales se propiiem.

P1C-6 - AnElise do Curricula de Experimentos de

Lahnratoria de Fisica.
BeAnatdo 84chree.itz (Instituta de FL ices uA
UFRGS)
Hemnan Jamett (Depaatamzata de CiEacias,
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Unidad de Estudios Basicos Monaga4 - Venezueta)
Neste trabalho,Propee-se um metoiode analise do
curriculo dos'oursos de laboratOrio de Fisica,baseadona
estrutura metodorOgica e oonceitual que apresenta os ex
perimentos que sao:selecionados para compor esses
pos.
Esta.analisedo,curriculo esta fundamentada nas idelas expressas por:D.B: Gowin em seu livro "Educating'
(1981), queforMarvuth_modelo de analise epiStemolligico
da-estrutura do' conhecimento. As partes relevanteS deste modelo sao os dominios metbdologicos e conceituais;que
podeM•ser diagramados em forma de um V, chamado de "ye
epistemologico". Alem dissormit-se mapas conceituais
Tara uma analise,mais_detalhada da estrutura conceitual
de cada experimento.
Foram analisados dez experimentos de Optica da dis
ciplina de,FisiCa - Experimental IV da UFRGS,realizados
.
por7alunos:de,Fisica-e-Clulmica.• tonsiderando. Os..aSpectos
de - .conteudo ; ':netodocr<e estrutura cientifica^„ :a: analise '
indi•ou,,em_termos gerais': os Abminio6 metoddrogiccS
e Cohceituais;dpsexperimentos - mao sac, independentesT(b)
'os conceitos,envOlvidos em cada experimento,apresentam.
diferente grau de generalidade; (c) as estruturas con
ceituais dos diversos experimentos diferem em termos de
conceitos. e suas relacoesl. ..(d) os experimentos:Tropici7
am ,a aquiticao'de conheCimentos metodologicos,e conheci
mentos conceituais;-,"(e) alguns experimentos sao mais o7
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rientados para a aprendizagem de coriceitos e leis e outros para a aprendizagem de metodos; (f) o m6todo de analise de dados riao a sempre o mesmo.

P1C-7

Alguns Aspectos do Eosin° de LaboratOrio de
Fisica e das Instalacoes para LaboratOrio em
Escolas de 29 Grau de Porto Alegre.
Anion de Castro Kuntz dos Santos
Depantamento de FZ.sico_ - FURG
Marco Antonio goAeita
lnatituto de F.75ica - UFRGS
Durante o ano de 1984,foi feito um levantamento

pormeio de entrevistas com professores e visitas a.escolas, sobre a situacao do ensino de laboratorio de Pisica,em escolas de 29 grau de Porto Alegre. Foram entre
vistados 80 professotes e visitadas 29. escolas, repro sentando, respectiyamente, 30% da populacao de professo
res de Fisica d 32% da populacao de escolas de 29 grau
dessa-cidade.
Os resultados obtidos indicam que 45% das escolas,
simplesmente,nao oferecem ensino de laboratOrio e outras o fazem de maneira precaria. Em apenas 38% das escolas sao ministradas,regularmente,aulas de laboratorio
de Fisica. Por outro lado, verificou-se tambem que
79% das'escolas nossuiam sala e equipamento que permitiri
am ensino de labOratorio, predominando salas com bancadas retangulares e equipamento BENDER, PHYWE e de fabri
cacao.propria.
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P1C-8'- Dramatizaqdo como Alternative no Ensino de

EletrodtnSmica.-

-

'MaAictlipAtecida

Zampie:ti.

Tendo em vista que ensinar para uma classe de 40 a
•
lunos, Como medir corrente e tensaaeletrica, dispondo
de um galvanZmetro, e uma tarefa difici.l de ser atingdda pratica direta, a experiencia.abordadanesteetra
baiho pode ser considerada uma pratica indireta, de faz
de-conta-. Se,cem ela os alunos nao-aprenderam a Iidarcom
cada

aparelhade

medlcaa.eles

uma

flexibilidade de raciociiio, reflexao•e-decisae_. Nesta
explanacao éabordada apenas ()case da construcaae use
daum , amperimetro, mas ela e valida tameem para out es
cases na„eletricidade e magnetismo

0 ambient° foi a pr5pria sala de auia, com as carteras afastadaa:formando urn circulo.
Inicialmente,os alunos obserVaram o talvanometro
passando-o de mao em.mao, enquantb Conversavamas sabre
sua censtrucaa, funcionamento, anfim, : oqualsurgiu
perguntas e relateS de experieUeias .prOprias

de

. (.q:L]errctem

um igual.,-.etC:)-,
A seguir ialguns alunos levantararn-se Pararepresen
tar o papa., do :material dapratica, feita .pela "classe em
conjunto- Asigaciies":.foram decidida0A)ela.classe•
- .
as diseussaea sobre-suascOnsecillenoias -.tamb6m.

Cadapas,so daexperiencia foi dirigido oralmente
por perquntas t .viando a construy5o do amperimetro

(e
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depois voltimetro) e seu uso, a partir do galvanametro.

P1D 1
-

-

Derivacrio Simples para os Campos da Radiacio
dos Multipolos ElZtricos Axiais Via Gauge de
Lorentz.
tatdema4 Monteilw da Viva Jartion. - T. .FZsica -

UFRJ - UFF - E4t.

RJ.

Apresentamos uma tecnica iterativa que dispensa 'o
- es especiais- para - obter os campos de
uso formal de tune 6
radiacao dos multipolos eletricos quase-pontuais. Into
permite ensinar,nO ciclo basico da univerSidade,um tema
queesta,em-gerai,restrito as disciplinas terminais do
cursode Fisica ouda p6s-graduagao. Permite tambam,via
este . aprendizado, o acesso dos alunos,. quanto antes, a
iniciaeao cientitica•num grupo de pesquisa. Calculospara
os dinolo, quadripolo e octopolo saorealizados, demons
trando-o uso da tecnica. Esperamos.contribuir com isto
pares a telhotia do ensino no ciclo basico da universida
de.

P1D - 2

das CaracteristicaS dos Ingressantes em
1983 e 1984 no Curso de' Fisica. des UNESP.

F.e4.11ando D.Pkado k Pauto Dti Bianco (DOt

1GCE, arteAp, SP).
Protura-Se entender a mobilidade no acesso e o fe-.
nomena daevasao,a partir do estudo -de algumas
ritticas - dos ingressantes - no eurso de Fisica da1.11spi
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que responderam a questionarios,por ocasiao da sua primeira matricula em 1983*(30 individuos) e 1984 (40 indi
viduos)._Sao indicadores da mobilidade: a necessidade de
convocar-se candidatos em cerca do dobro do niimero de
vagas em cada ano; o fato de 90% dos matriculados haverem
prestado macs de um vettibular no ano do ingresso; a in
clinaao de cerca de 50% dos ingressantes prestarem:nevos vestibulares e a. evasao-que,posteriormente;se verifica. A analise eomparativarevela predominancia de ingressantesjovens,. evque -Mostra uma escolarizacao.regular nos cursos de 19 e 29 graus, com 2/3 de homens, onde ocorre a maior mobilidade na matricula_ Outras carac
teristicas s5o discutidas em detalhe.
* B.A.C.
.
de Castro et al., Ciencia e -Cultura 35(7),Supr
1983, p.336.

PID-3 - Projeto Fundao FTs'ica - Identificacao de Proble

mas ejlodificaOes Introduzida's Num Curso de Fi
sica;do 29 Grau.
MaAty

Ignez

Atha4Ve

Jo.seAeciot.i,
1:

ra.i.catUFRJ,

-

CiategEtstaduat 11,Lotc.

Jo4E Roberto Viei4a - Licenetalido

IF/UFR.J.

Partindo do'fato de que o rendimento dos estudantes
do 29 grau ,nos cursos de Fisica ,deixa muito a desejar ,
procuramos identificar alguns fatores que poderiam
tar cnterferindo no baixo rendimento dos cursos de Fisi
ca da la, s6rie do 29 grau de uma eScoladarede estadU
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al de ensino do

.Feita esta identificacao, introdu

zimos 2 modificacOes basicas em algumas turmas (grupo ex
perimental) durante o ano de 1984. A la. procurave tornar mais ativa a participacao dos estudantes no processoensino-aprendizagem e, a 2a.,procurava sisteretizar e
tornar uais confiavel c nrocesso de avaliacao. Para acompanhar os
efeitos destas redificacaes,. foram desenvolvidos e aplicados tes
tes . diagn6sticos,no inicio e no termino do curso i tanto para o gru
po experirentAl, como para o grwo piloto.
0 materia3 desenvolvido e resultados preliminares estarao

a

disposicao para seram debatidcs.
PlD-4 - Um Projeto Sobre Energia Solar.

AnZbat F. Figueinedo (pjs-gtaduacdo IFUSP);
Mania Cniatina D. Miszono (gAaduacao IFUSP);
.NoAbettdi C. FeAAei'm

(IFUSP).

Algumas experiencias diditicas que tratam da energia solar ja foram testadas, tanto a nivel de terceiro
como de segundo graus. Em geral,tais tentativas limitam
-se a construcao de coletores e analise de seu funciona
mento.
Em se tratando especificamente do segundo grau,_ o
tema pode integrar varios assuntos que sao tratados, na
maioria das vezes, de uma maneira convencional, tanto do
ponto de vista teorico,quanto•no laboratOrio didatico.
Se nilo nos detivermos apenas no coletor e incluirmos medidores de radiacio, heliOgrafos e gnomos, o estu
do pode abranger um campo bem mais amplo,quanto aos te-
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mas abordados.
. 0 que se, pretende e discutir -a viabilidade de alguns destes dispositivos,'construidas com material de
baixo custo, e que faam parte de urn projeto:bem mais
amplo,_que poSsa, servir como °Ka° ao estudo da Fisica
a. nivel,de segundo gran.

.P1D-5 - 0 Holograma para Reconstrucgo com Luz
Como Element° Didgtico.

Branca

Joae J: Lunazzi - UNICAMPLH:Siio Pauto
Serao analisadas as possibilidades didaticas' doshologramas quepadem ser observados por meio de uma lam
pada de - filamento-comum. A enfase sera dada aos hologra
mas do tip() "espectral u reanzados,na Unicamp, -emKjulho
de-,1983 -. Estes-possuem•-maidr briiho qUe os:'(10 , tipo "esp7essci",s que -tambeM serio analisados por serem de mais
ficil realizacao.

P1D4 -Comen.: tiriUS Sob-re a ReaTizacEo de Reportagefis
e a Dublag'em 'de Filmes por Tecnicas de Video.

JoLe. J.

Lunazzi - UNICAMP - S. PauCd.

As tecnicas de gravacao em fita magnetica vem faci
litando-a producio - de filmes didaticos. Resulta,- porem,
neceSs5rio inforinar as pessoas-que vao se iniciar neste
tipo de trabalho sobre as dificuldnriser5o.oncontra-.
das, dando sugestoes para reduzi-las. Um filme breve
(dur. 7 min.) poderA ser projetado e tamb'6m filmes did5
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ticos dublados.

P1D-7 = Adaptacao de um Laborat6rio de Ensino Como

Sala de Exposigoes.
JoSE J. Lunazzi. - UNICAMP - S. Paulo
Sera descrita a adaptagao que permitiu desenvolver
uma exposicao didatica para um public() geral de umascin
co mil pessoas. 0 preparo do material a ser-transferido
da sala-de aulas para o tratamento massivo pelo publics
o trabalho dos monitores e a apresentac5o de filme explicativo sera() descritos junto com as indicacoes espe-.
cificas para uffla exposic5o de holografia. Uma reports gem filmada podera ser exibida.

B - Comunicagoes Orais:

01A-1. - - Pndjeto Tdridao Fisica. Treinamento de Professo-

res em Servico AtraVes- de - ResqVis- a Participativa.
Mcmcos F. Etia e SuAana L. de S. 13aAko4,

I. FZ4ica - UFRI.
Em.oposicao a reciclagem tradicional, (cursos)

o

treinamento proposto consiste no desenvolvimento de pro
jetos de pesquisa educacional de pequeno porte, sobrete
mas de interesse das escolas .nas quais lecionam os professores do.19 e 29 graus participantes.
Os objetivos especificos que esperamos atingirs5o:
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I) Aperfeicoar„OS%professoteS do .19 . e 29 grauS, aatravft da pesquisa participativa, cursos, semirdtrios e
discuss5o de bibliografia e materiais aptopriados.
Contribuir para a melhoria do ensino nas escolas pesquidadas,atraves dos resultados espeCifiCos que
cada mini-projeto venha•a produzir.
EntretantO, , a, Objetivo.terminal da presente propos
ta.ededesenvolver uma pesquisa piloto nosentido de.
gerar subsidios• e-informacOesuteispata.oplanejamento
deuMa pos-gradUaca"0"lato aensuposteriormente
li

stricto -sensu7. 1 eTryEnSIno'derIlsica, nAUFRJ-

01A-2 - 0 Uso dt uma Estrat -e- gia na SolugSo dt Problema
em fisica como Agente Facilitador.
Antonio _lase Oir.nettI4 Fan.4..a2 - VF/UFAL
No procesSo ensino-aprendizagem,as dificuldades dos
. .
alunos,q-uechegama, Oniversidade,na solucao de problemas,nos
cursos.de Fisica.baSica;.constituem-se.numa preocupacao ,
dealguns educadores que efetuampesquiSa em ensino. nes
tij;area,:.COm - base nas . Ideias ji exiStentes,construlmos
uma,estrategia4COM, cv obIetivb de verificat ate:-que ponto ela poderia Oltnao . faVOrecero , aluno:et sua iniciati
va de atacar a-solUcaO-de.problemas.neste estigio de
• .sua formac5o educational, e verificar at:e que panto, de •
algurb modo,ela . j5 se encontra configurada no•seu compor
tamento cognitive, de.deSenvOiVer problemasOs'resulta-
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dos obtidos mostraram.que alunos que se posicionaram
bem frente solucao de problemas ja traziamuma estrategia prOpria adequadamente definida no seu aspecto geral. Alguns alunos mostraram dificuldades neste posicio
namento e conseglaentemente,nao resolviam os problemas .
A estrategia usada per sua especificidade,de um modo ge
ral,'ajudou a todos alunos, em diferentes graus

aspec-

tos,de se posicionarem melhor frente 1 soluc5o de

um

problema. Desta forma,trata-se de um instrumento vilido
-que,ao nosso ver,deve ser mostrado aos alunos desde os
primeiros contatos com problemas no ensino

01A-3 - A Integrag5o das 'Areas de Conteddo do 19 Grau.
AtfaVes da Metodordgia" Ativa (M6todo Caniato)
Pat.t.ic.ipan.tes: Diva Lopez da Sitveina •

UFRRJ / RJ

-

Yacy de Andlbade leitio
RJ
Lauha Negto de La.
UFRRJ

-

RJ

A pesquisa se propoe, atraves da Avaliacao Iluminative, verificar pressupostos, fundamentos e formes de
cperacao do "Metodo Caniato". Utilizando a teoria • de
Bernstein (1977Y sobre cOdigos eduoacionaitegrados
e nao integrados, objetiva-se ainda, analisar a dinamica do processo de implementacao desse metodo brasileiro
de ensino nas escolas de 19 grau.
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01A74 - O. Encino dR Fisica
A ti lion4o Cet4o Bazin 13iLie7hoHUFF1

I - Introduc5o - As dlficuldades encontradas pelos pro
fessores para . ensinar- Fisica no
grau .e no ba'sico da .Universidade,
as consecOancias. dissoII Desenvolvimento

1 - A DIOtivacao. Educacional. ,

2 -

Formac5O dosProfes'sotes.
3-A
-4 - 0 MetodoEm calla item 6 tratada- a'relacao de
depend6ncia entre o fato apresentado
ecoensino de Fisica.
III - ConclusSo - Sao apresentadas algumas consIderac6es
•

pessoais,
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L,2 - INTEGRACAO ENTRE A ACAO E A FORMACAO DO PROFESSOR
DE FISICA :

XooAdenadm:

Dietrich Schiei (USP Sao Cantos)
-

Nesta linha procurou-se proporcionar o aprofunda mento de assuntos que ha muito v8m sendo tratados em atividades da S.B.F., buscando a integracEio entre a formagao e a agao do•rpfessor de Fisica.
A partir de. 5 Cursos, 3 Mesas Redondas, 8

Gruoos

de Trabalho e ComUoicagoes, os assuntos abordados serao .
relatdos.,: n-equosarticpnesolvram
- recomendagEies, a oartir - de constatag8es e conclusoes
das discussoes.
- propostas, que serao encaminhadas para votagao na Assembleia Geral do VI SNEF.

I - RESUMOS DOS CURSOS E C.ICLOS DE EXPOSICOES :

Propos_tas parao Ensino de Ciencias(Ciclo
ExposicOes)

de

FActiq G'.2ania'2ueLJtaz - UFF
Sera realizada,com os professores e alunos partici .
pantes,umivdaeCncs,dvolianprje
to de Inteqracao da Universidade com o , Ensino de l9grau
junto as escolas de Niter8J. - e do Rio de Janeiro e que
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tem sido recebida com interesse oelos alunas do 19 grau
destas escolasEsta atividade permite a integrac5o das virias Ciancias. A adequacao aodesenvolvimento cogniti7o do a.
luno sera diScutida corn os participantes. • Tambam serao
apresentados resultados de pesquisas sobre a ciencia da
'crianga-ou-Ciencie Espontanea, no que se relacionam a
.temas ligados

a

atividade proposta.

24 - Pno6. Santo4 Diez

U.Nuszo.Fundo

-ExncSicao da tonstrucao•e apfuncionamento de apare •.ihos- para;:oensinoda .Fisica de 5# a 8# s6.ries,realizadosPommaterialsimPles.
EU'tre dutras.e)qperi6nOlas ser5o moStradaS: Dia
Noite; EstacOes do Ano; Fases da Lua; Eclipseg; Balanga
e suas aplica'coes; Pkincipio-de-Pascal-Principlo,de Ar
quimedes; Corpos Submersos e Flutuantes1 Tundionamento
do Subtariiio; Dinam5metr0s; Centro de =GrOddadee;-:MitU e
Ressonador,;. Banco Otdco; - Duracao

ViageM

tdna; Efeito Estroboscopicol Prisma OticcilkTuz e as
Cores; Cores Primaries e Secundaria•; EletroscopioS;Cir
cuito Eletrico; Biassoia4 Magnetismo;- Medidor . de-l-orrente.

34 - 17406.-PautU 44an-Uen-,_—

.
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Metodologia pare o,Ensino de Fisica Experimental
no 19 grau - Resistencia Eletrica:
Eata atividade objetiva a ihtroducao do conceito de
resistenciaeletrica, de lima maneira qualitativa e aces
sivel a alunos de 19 grau. Para tal, serao'desenvolvi
das ties diferentes etapas. A 1 constara de aula experimental demonstrativa e aula exoositiva demonstrative
quando seraedlscutidas as ideias fundamentais sobre re
sistendia.eletrica. Na 21L - etapa,a turma sera dividida em
.grUpos qu.e-farao experiencias simples e-qualitativas,en
volvendo

QS

conceitos j5 apresentados. Nestas duas eta-

pas,serao utilizados materials e:equipamentos-propostos
pelo grupo de trabalho do projeto MEFE. A seguir,serao
discutidas atividades afins a serem desenvolvidas em ca
sa com mat.eriais dOmesticos, que permitirao ao estudante relacionar os fatos estudados com o•cotidiano.

-

Robetto ALvez MenteiAo-- UFJF

A metodOlogia do fazer-rafletir no ensino de Ciensias. Apresenta-se uma Metodolbgia em que o discurso
Minimitado; orensino de Ciencias no 19 grau 6 abordado
com enfase nos processos mentais. 0 Metodo Cientifico
destacado, adquire forma e tome corpo em sjtuacees concretas, vivenciadis no dia - a dia. Os participantes nao

239
assistem a uma aula, sena° que dao vida•atividade,i gualmente partilhada nor alunos e Professor. Destaca-se,
de maneira clara, a forca da Ci6ncia como instrumento ,
para o piano exercicio da cidadania.

C 2.2 - Aplicacoes do "Basic" no Ensino de Fisica :

Pno6. Cakt.os AAguetto - UNICAMP
Joao BatiLta de 0.Eiveita -

sao

Cantot.

Este,curso sera ministrado para os interessados que
nao tenham nenhum conhecimento de programacao e micro - computadores.
is aula - kpotencialidade do microcomoutador no Ensino.
Recursos.do microcomputador.
0 sistema basic°, CPU, perifericos.
Lingua9ens: - linguagem da maquina.
Comandos basicos: o Basic - Basico.
Parte pratica, ilustracoes dos comandos basicos. "
aula Principios de programacao
Contadores, Loops, DecisOes logicas, etc.
Parte pratica - Confeccao de.programas sim pies. Problemas Fisicos e_Matematicos.
3q aula - 0 modO grafico. Resolucao grafica, comandos
graficos, simulagao.
Parte pratica - confeccgo de programas sim -

240

pies que exploram o modo grafico. Problemas
de Fisica e Matematica.
com a Fisica dos projeteis.
4c, aula - Exemplos corn

C 2.3

EletrOnica para 0'Professor-de-29 Grau
PkoS. lo,se Matta atae da SitvA

FF/UFF

0 curso deveri dar aos cariclidatOs, - no pouco tempo
deStinado, conhecimentos basicos sobre:
- Simbologia eletrOnica;
- Familiarizagao com.componentes eletronicos;
- -COdigo de cores pars resistores e capacitores;
- 0•ilita6ao do cOdigo de cores para leitura

do

Valor destes combonentes;
- Fontes de alimentagao e componentes utilizados
nestes dispositivos;
Circuitos de filtro.
. PrOgramagao :
22/01 --Simbologia; Familiarizacao com oscomponentes
eletronicos-; Cedigo de cores;' Utilizacao' do
COdiga de cores.
23/01 --Fontes de alimentacao; Componentes utilizados
nestes dispositivos; Circuitos Retificadores.
24/01 - Circuitos de filtro.
25/01 - Montagens praticas.
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C 2.4

Pro

ostas-para o Ensino de Fisica no 29 (7..rau

(CicTo de Exposiaes)

14 - Pko ti. Moacilx:Ribeirio iaVcCiteithe - USP
Apresentarei o Modelo ProgresSivista,destacando-se
algumas de .suas -CaracteriSticaS gerais. —UtiliZarei a ar
gumentagao apresentada por:Rehlberg ejlayer,:EM seguida,
sera() destacados alguns pontos que mostram diferengas
entre este e outros modelos. A partir desta apresenta
gao que localiza o modele em um'quadro geral;'sera destacada a influencia dos trabalhos de Piaget e seus cola
boradores, reservando-se uma parte do tempo para a discussao do cariter construtivista desses trabalhos.
Para que a apresentagao adquira um carater pratico
de aplicagao,reIatarei uma experiencia desenvolvida na
Facuidade de Educagao da USP, junto aos alunos da Prati
ca de Ensino deFisica, que foi orientada segundo uma
perspectiva construtivista
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-

.

Pko6. DemEtaa Detizbitoy Net() - U.TaubatE.

ENSINO DE FISICA E A CONCEPCAO. FREIREANA DA EDUCACAO
A partir da concepgao de educagao de Paulo Freire,
sera() desenvolvidos os conceitos de "tema gerador" e "u
niverso tematico", determinados pela relagao homem mundo.
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A peneepcdo do universo temitico a conseguida atra

lies de uma pesquisa, denominada "investigagao tem5tica7
e e realizada,em conjunto,pelo educador e comunidade so
bre a realidade que os cerca e.a experiencia de vida do
aluno. Atraves dela, o professor de Ci'encias, ou a equi
pe de professores, deve identificar os fenomenos ou situag5es de major relevancia na vida socio-cultural e econ5mica da populac5o envolvida.
Assim, se discutir5 como, em termos,instrucionais,
o tema gerador, apreendido durante o processo de investigacao temaLica,pode . "gerar" . um contelido orogramatico,
proposto por educandos e educadores, relacionado direta
mente

a

"realidade" do aluno.

3q - Ptoi. Caudio Zaki Da - USP
TECNOLOGIA DA EDUCAQAO: UM MODELO PARA PESQUI
SA E DESENVOLVIMENTO EM ENSINO-DE FISICA :
A conceituae5o de Tecnologia da Educagao tem sido
interoretada de forma incorreta, distorcida e parcial .
Apesar de,historicamente,poder-se compreender as raz5es
que levaram a um conceito equivocado da mesma, as mar cas entao deixadas vem dificulando e, porque nao dizer,
obstaculizando a sua aceitaeao como ooderoso instrumento de trabalho e pesquisa, particularmente no processo
ensino / aprendizagem de Fisica.
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Sao-analisados os principais aspectos associados
ao surgimento da - Tecnologia da Educacao e apresentada
uma conceituacao mais abrangente da mesma, e partir da
correta conceituacao de "ciencia", "tecnologia" e "t6cnice". A Tecnologia da Educagao 6 tratada como um con ceito multifacetado, em que as diversas contribuig5es de
areas de pesquisa e desenvolvimento em Ci6ncia levam a
uma proposta de-construcao de um modelo educacional com
maior nivel de abrangancia e flexibilidade.

48 - PA.c6. Mahcoz Antonio Moxeina - UFRGS
Dever& ser discutida uma proposta de ensino de Fisica dentro de uma concepcao Ausubeliana. Serao apresen
tados alguns materiais j& preparados e testados, dentro
da concepgao apresentada.

C 2.5 - Avaliac .io da Aprendizagem :
Piet4e Lucie - PUC/RJ

Mart.cos F. Etia - UFRJ
0 curso abordara, em nivel informativo, aspectos
fundamentais relacionados, respectivamente, coin a prepa
racao e com a analise nos resultados de um teste ou de
uma prove.
No primeiro.,caso,ser&cr.discutidas as funciies de . um
teste, os tipos de testes, o:planejamento necessario e,

244
principalmente, o cuidado que se deve ter . coma prepara
cao ou selecao de questoes. No segundo caso,serao discu
tidos:o conceito de medida em Educacao e o -levantamento
das caracteristicas operacionais de um teste (analise ex
ploratoria.indices-de,facilidade, de discriminagao
de consistencia interna).

II - MESAS REDONDAS E GRUPOS DE TRABALHO :

M.R.2.1 --"Integracao entre 19, 29 e 39 graus para o Ensino de Ciencias da 14- a 44 series"

Cookdenadata: Pxog Suzana L. de Souza Baxxo6
(I. FZ.sica - UFRJ).
RcuLticipanteL: Ana May Brasil (29 grau-Magis_
tgrio) - Sao Carlos - SP.
Helenice'Bastos da Rocha (19
grau) - Friburgo - RJ.
. INTRODUcA0 :
Esta sessao contou com,aproximadamente,120 partici
pantesdos tras graus de ensino a estudantes de licenci
'atura. 0 29 grau (magisterio) contribuiu com um numero .
muitosgnfcaedpros eFica,oqumstra claramente o grau de interesse e receptividade que
o assunto apresenta.
Resumiremos,d seguir,os aspectos mais.basicos le -
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vantados pelos membros da mesa e na discussdo-que se se
guiu com os participantes:
1. Papel do 39 grau: recenhecendo-se a ineficiencia,_na
formacdo dolicenciandoem Fisicaque se destine ao 29
grau magisterio,.sugererse que,atraves de acees.apropria
das c Se desenvolvam pesquisas participativas e sistemdti
cas para 'o conhecimentO . d6 , sistema do 19 grau: (escolas,
criancas, professorado , ativo, aspectos de metodo - epsioo-diditica necessdrios'd laixa-etdria, tobicos de Cien
cias relevantes para formacao de curriculos base).
Papel do 29 grau: a melhoria na formacao do professOr
de 29 grau,na area de-Ciencias,deveria dar-se atravesde:
i) grade

curricular de. Fisica (oUtras - Cienclas) ade

quada emm9.de hora/aula, contefidos•e Integragdo . com a
metodologia de ensino de Ciencias e,

producao•de ma

teriars didaticos para o ensino'de Fisica (CienCias) no
29 grau magisterio, cuja inexistencia tem sido constata
da habibilOgrafia nacional especifica.
3. .Papel do 19 grau: o professor do magisterio:(14 a 10,
seri)ndop fOrmagdecontu/medol
gia apropriada para o ensino de Ciencias. A conseqUen
cia desta constatagdo leva.ao atual ensino libresco e
"falado" que pouco tem a ver com os fenamenos da nature ,
zaecompriuosdaentrlcia.Devm
-Se introduzir metodos ativos t em sala de aula,assim co-
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mo fazer reciclagem nas areas de - Ciencias - dos professo- •
res emservica.
Sugerimos que a politica educacional,para a - melhoria do ensino de Ciencias na escola primaria,incentive
a pesquisa participativa com elementos dos tres graus de
ensino, utilizando topicos de donteddo especifico e pes .
quisandoelmt odpsic-atodequs.
Um aspecto fundamental e quedeve ser enfatizado e a po
iivalencia dos conteddos de Ciencias,neste nivel de ensino.

1

Pta liq Susana L. de Souza Bannon

INTRODUcAO:

A educagao geral,"proveniente".da ESCOLA,tal como
hoje organizada,esta em fase de crise profunda
consequencias desastrosas para a sociedade,onde

com
esta

mesma escola pretende atuar,e para a melhora da qual pre
tende contribuir.
Reconhecendo que:
i} 0 ensino de Fisica para a escola primaria é par
to integrante da area de ensino de Ciencias crianca

ve

os .fen!Smenos_na suktotalidade .(integracao).
ii) 0 professor primario, formado no 29 grau - ma -

gisterio e o responsavel direto pelo ensino de Ciencias
.da l9 a 4q series.
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iii) As Cienciai tem•uma contribuicao importante. a
cumprir na educagaoibisica-do cidadaopeloseu aspecto
formativo no.desenvoivimento
iv) A.Universidade nao.prepara:Seustenciandos pa
ra uma acao especifica no 29 grau -'magisterio.
Fazemos a pergunta: Como poderia, nestas condiCoes,
o ensino de Ciencias dar a esperada'contribuigaoaeducacao geral?
A situacao:atual

0 sistema formal de ensinobrasileiro distancia a
Universidade do ensino fundamental do 19 grau (1q a
. series), agindo sobre a mesmo de forma transitiva,atra-yes do 29 -grau (fig.1).

formacao

formacao-

39 grau

> 29 grau
lie. fisica

R
>19 grau A

prof.priMario
c

Fig. 1

0 prpfessor de 39 grau .das diSciplinas especificas
de Ciencias Fisicas nao participado ensino das disci plinas das areas metodolOgicas eiou de praticas de ensi
no; ficando assim relegado ao paperde."idealizador"dos
conteados necessarios._Di-se tambem o caso de que o. que
se entende par ensino de Fisica no•'29 grail a sempre a -
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quele que prepara para a Universidade e nao trata.dos
aspectos especificos do-29 grau

-

magisterio.

Esta especificidade,a que nosreferimos, e quejiao
pode ser ignorada, tem aver com o fato de que,no siste
'

•

•

ma atual,o professor do 19 grau deve-ser polivalente ,
tanto nas,areas de conhecimento, jeletentOs de Fisica
Biologia,

Geociencias,,As.
trOnomiaquanto nas
•
.areas psico-sociai*MditiCa4 FSicOlogia da Crianca,MEYtbdoldgia-do Ensino de-Cie. ncIaS,
,Como poderia o 39 grau tontribuir;de •fOrma efetiva,
para uma melhoria no.ensino de Ciencias no 19 grau?
Para comecar, um teihor conhecimento dos sistemas'
de "conceituacao" dos fenomenOS,:fiticos*que existem nos
diversos grupos queparticipam do processq de ensino-a
prendizado deveria permitir o desenvolvitentb-de uma me
todologia coerente que facilitaSse,O "aprendizado corre
to" ou melhorasse- o "Conhecitento errado oil superficial"
existente.,
As componentes a que nos referimos acima estao sin
tetizadas na Fig. 2.

ELEMNTOS. INTERVENIENTES

prendizado

a crianga
>'
representagoes .

• brgani.zador de

.de
esporitan•

curriculos-v,isiio
s intp I s ta
dienci a

Ciencias>-

0 professor
'orimario '

29 grau

39 grau

Magisterio Licenciatura

Fig. 2

Renresentagaes espontaneas, conceituacat5

do nrofessor
.
.

e oscurriculos

•
1 ExisteM muitos estudos feitos sabre •“orm&da
crianca'representar(eXplicar) -os- 'fenomencs , natUrais
Este conhecirnento e pr6vio,:a. escolariiaga6;nebessa
•
riamente.atticulado,ger&minatebrias
awes especificas'; -coma por exemplo
sejo que aApOla cheque &r, A apps tocar no ch5o, me cola
co em B"',:(explica a situagao)

A0

ei3

Fig„ 3

e correspond& as :formas mais enraizadas dc penr3amento
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do individuo.
Muitos dos conceitos assim gerados,mesmo "erradds", particulesondgralizves,copndrkaecepcdo imediata dos fenamenos e.tem correlacao com • a
linguagem utilizada. Exemplos muito conhecidos: i) .
objetos mais pesados caem ais rip do; i Wforca 6 ne cessdria para manter um corpo em movimento. Estes con ceitos espontdneos sdo adqulridos pela experi6ncia dire
to com o mundo exterior e possuem um enorme poder

de

persistencia: 8 atribuida a Einstein a afirmativa

de

que "mesmo o fisico-aprende a metade de sua dindmica ate a idade dos 3 anos".
Este conhecimento "natural" 6 muito importante e
deve ser conhecido, respeltado e incorporado

a

Metodolo

gia do Ensino de Ci6ncias:
2.-.Par outro lado, a conceituacao em Ciencias que
o professor de Ciencias possui 6 superficial, baseia-seno use de.paiavras sem base conceitual &Yid. ° poderiaser
de outra forma, levando-se em consideragdo a escolarida
de recebida nas areas cientificas durante o curtissimo
periodo de formagdo- Pcderemos Assim considerar o pro fessor,como um "leigo", que•utilizapassivamente conhecimentos induzidos pelos meios de comunicagdo: cinema ,
televisdo,material escrito, ficcdo cientifica, escola,
sem major preocupaodo com os aspectos conceituais des
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ses contelidos.

3 - A: conceituagao do'fisico u qque seria considerada cientificamente correta, apresenta,na maioria das ve
zes,Apenas situagoes4deais,,,nas:quais. o "modelo".
co:easteoriasfunciOnam mulkolaem'dominadas por sua.
superestruturalingilistica e matemitica;especifica..

Os

eonhecimentOs%organi-ZadOs - sao .art-iculados.e:-quando-conS
eienteMentransmitidos,tormamum conjunto coerente de
ideias..ExemPlos: Todos-os corposeaem na

vizinhanga

da,Terraeomageleragao da gravidade = 9;8 m/S 2„; um-ob-jeto pode se movimentar com forga nula - (v = const:),etc.

Contribuicao da Universidade
Como poderia a Universidade interagir na situagao
.apresentada na Fig. 2,dando uma contribuicao positives pa
ra oensino de-Ciencias..?
Uma-das forMas maisefetivasde trabalho seria:a
traves de ,programas que desenvOlvessem pesquisa•inter
discipiinar corn equipes formadas,por . professores univer
sitatios das areas de Ciencias, Psicopedagogos, professores do 19 e 29 graus e estudantes de licenciaturas
(formagao de multiplicadores).
Estas pesquisas estao atualmente incentivadas nas
Universidades,atraves de programas subvencionados pelo
MEC (SESu, CAPES, INEP), e,mesmo estando - longe de re -
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solver os graves problemas da educacao em Ciencias, comecam a gcrur os subsidios necessarios

modincacoes

mais profundac do-sistema.Poderiamos assim resumir os pontos que considera mos como de major relevancia para uma mudanca qUalitati
va,no domino do Ensino de Ciencias,na Escola. Primaria:
1) Levar em consideracao os conhecimentos e lingua
gens da crianca, respcitando-o seu ebtagio de desenvol.
que implica em:a) compreensao da
vimento
crianca a seas ldeiat;

b) um trabalho sistematico de

atividades.-concretas,em sala de aula,que estabeleca uma
ordeal, correta na seqUencia de interrogagao dos feneme
nos naturais (fig.4), apresentando a seguinte seqtiencia

observacao aCao descricao'-* explicacao pre-visa°
1
Fig. 4

e, sempre-gue possivel, situagaes de cOntrOle qualitati
vas e descritas,de forma tal,que encontrem xessonancia
-na linguagem e na conceituagao previa da crianca,.
11) Evitar,de today as formas,a.deturpacao que e
xiste quando os conteudos se reduzem a"palavrasdifi
ceis" fcomo foi me respondido uor uma crianca . da 3a Serie primaria de uma escola rural quando the perguntei :
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"0. que voce aprende de Ciencias na escola?"). Estes cui
dados devem sertambem tidos com respeito ao use de for
malismos - algebricos, "medigoes" quantitativas prematu ras, classificagOes, seriagOes, conservagoes e quaiquer
()taro tipo de estruturacao da. realidade que nao devem
ser impostors e sim "realizadas" vela crianca,atraves de
:sua:interacao sistematica com sistemas reais,apresentados a ela44:-forma disciviinada e intentional.
.iiir-Levaros:TesuItados::das peSquises ao Conhedimento dos professores TeSponsavaiss.ela- forMacao - profis
•sional do licenciando emFitiVa:ada.profeSsor 7 de Metodologia'de Ensino de CiOnCias a 'do prOvtio'normalista ,
atraves.de encontros, pubricacbes, meios de'comunicagao,
etc:iv) Organizar cursos de reciclagem com professores
primarios em servigo,colaborando,assim;para a melhoria
de vonhecimentos de•conteada, de metodologia, e da cria
cao de infra-estruturas desejavelS- - varao_deSenvolVimento de atividades na escala.
v) Tesquisar,de forma sistematica,as revresenta cc-5es espontaneas das criancas sobre fenomenos fisicos ,
para encontrar "elencos" das conceituagoes presentes na
crianca epistemica (Piaget)-e obter,assim,subsidios para a construgao de curriculos minimos apropriados.

254
Aspectos da politica.educacional
Certamente seria muito imoortante poder discutir
estes aspectos. Deixaremos, porem, apenas aigumas per guntas, de cuja resposta dependera,em "grande" parte, a
solucho dos assuntos aqui levantados.
1 - QUem deveria eusihar Ciencias'na Escola'Primaria?
2 Os problemas de falta de infta-estrutura

-e a

tradicio de quadro e giz podera ser soltciona dos por diretrizes oficiais
3 -"Como meihorar o trabalho do profeSscir no atual
sistema de grande desvalOrizacao,tanip ptofissionaliguarito . dcohomica
4 - Como conseguir subsidios para a avaliagio de
,deSempenho.e recitlaIem dos sistemas vigentes?
(desafic das conSequehcias).

2:- Ana May E'La4.Lf Lima .
Como introducao ao tema, contaremos - aaui
go, por nos ouvido, entre ,dois orofessores:deTiSica no
curso SecUndario de uma escola:da rede estaduea 'de Sao
Paulo:
19 prof.

Pois e, este alio naq precisarei dar . aulas a
tarde e assim me livrarei do Norma• (curso
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de 'FOrinacao
..de 19-grau) .

de Professores de 1V. a 4s series
Sou seu amigo, mas o jeito

• 6

deixar -este abacaxi para voce!
29 prof . Mas colega , logo para mim, que tenho

so dOis

_arms formado e, portanto., sem a sua .expe-riencia
19

prof.

_

e que voce se engana! Fui formado para en
Fislca - no :cursco .02ebtifico . tours°

de.

'2.4 grau, CoM-enfase para .dliciglinas exatas), "
. mUma epoca,na qual os alunos,que chegavam
Pientitico tconstitulam uma verdadeira elite
Agora

f aco. um.grande esforco pa

encontrar - um nivel .de -cur-so compativel .com
o=,, alunado,'.que chega ao _29 grau - . e mesmo as•major indite de reprovacees da

sim.,

•escola -,e-voce dinda me acha com capacidade
•,:paradar

.aulaS - de Fisica ,para oS

• 'Sinaeramelite , - baixar o

nOrma list as !

noel e. .°dur-o , :ficar

ive 1 !

29 prof . '7:0rai" Vode ,, diz que fol formed° para dar aulaS
• de-Fislca-„,para o ,29 .grau de born nivel e que ,

por:?,- issoMesmo, nao:COnsegue- ensinar Fisica
para 2,6

nivel mais baixo de todos - que 6 dos

,norMalistas

- e. eu? iOu'Voce, naOsabe que mi-

-nha- ,:liCenciatura foi toda - voitada para um pos
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sivel bacharelado em Fisica, sendo que todos
•

os meus professores de faculdade n50 - queriam
absolutamente nada.com ensino . ?! Para falar,
a verdade, quando sai da faculdade, a anica
viVencia que eu havia 'tido born o ensino s e

-

cundario fora a minha propria, de ex-aluno de
29.grau. E digo maiS,

so me engajei nO:ensi

no secunderio, porque precisei trabalhar logo e, se fosse fazer mestrado em Fisica -con
digdo minima oara obter colocacao como.prof.
-

de 39 grau - is permanecer uns tres ou qua tro anos como estudante.

19 prof. -

n

rapaz, estamos perdidos e mal pagos! Contu

do, va pensando no que Voce farce com o Normal. No ano que vem, - ele sera todo seu! Ala !
E n5o adianta proctrar iivros, textos,apostilas, ou seja

la

o que for, de Fisica para

o curso de Magisterio eieS naO existem. Agora, se voce quiser.,pode fazercomo varios
colegas nossos = usar Os livros textos de Ci
enciat da 5 a 8-9 series do 19 grau, para os
alunos do Maisterio.
Embora, na nossa opiniaoi: este dialoga fale.mor si- s6,vamo„prtidle,ansrgum'clestor n.
cernentes a problemitica levantada.
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Em primeiro lugar-, temos que reconhecer a pesslma
formacao,oferecida por nossas universidades,aos licenci
andos, e4 Fisica, Os-cursos de licenciatura tem como objetivo tormar professores secundarios; logo, seu enfo
que, por•excelencia, deveria ser o ensino - um ensino,
sobretudo, adequado a 'realidadeatual. Todavia, o que
vemos-noscursos -de licenciatura? 'Os alunos,, dedicando
amaior parte do. seu , -tempo aoestudo de- disciplinas que
.:

serao fundamentals para quern ,quiser faZerrpesqUise fiSi
Oa, etas nunca pare quern vai ensinar risica -no-curso secundariOl:E os estagios do cUrso de licenciatura? Existem? Ou,- ao future, professor secundario,basta - a sua experiencia comp aluno?
A nosso ver, os cursos de licendiatura deveriamcen
tray-se-nos estagios, em torno dos quais se montariamos
demaiSpursos Tedagegicos, sendo que os cursos de Fisica,prboriaMente ditos,deveriam ser doSadoS4 de modb a ja
malsimonopoet- adedicacaOdOS'lloenCiandOS
linpttra aspectO'de:fundementalambOrtancia:, Para
uma mudanca=nos cursos de licenciatura,seria.uma esco
lha adequada do corpo docente desSes curSOS . .-Os
sores. doscursos de licenciatura„-oucpelolietoSfparte
conSideravel doles, devem ter,cOmO Pribridade pofiSsio
na-1,o ensino do Fisica e nao a Tesqulsa Ilsica, torna

-se imprescindiVel, portanto, que nos cursos de licenci
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atura'exittamOrOfessOres '.i7eaimente ligados ao ensino
29 grau. Se- possivel,professores•gue-tamb6M atuemmo 29
grau. Tala ,elementos, certameinte, sabetiam adeguar•

DS

cursosde ,:licenciatura-is•suasteatsnecesaidades.
Qutroponto :clue noa,parece fundamental,comoCausa
da.ma:gualidade do ensino deElsica•no curso de Magiste
rioa'Completaausencia.de7textoSespecifitos para o
curso.. Contando-comum profesaorado mal-formado (confor
•
me j.5 anal4,,samos) „ super deaincentivadoAo lue : 6 facil
.de ser-constatado)

zobrebarregado. de tra.

• balho .(para n'ao:telxar Seu-padtdo aocio-economico -,o pro
fessor,

ede-estadual.em-Sao Paulo, e obrigado a dar

hoje,O-dobro do7numero,de•aulaa , -que'dava

ha 15 anos a

trasl„ como exigir -desse : professorado-queJ ele mesmo ela,
bore-cursos adequadoS ao,Magisterio?Cabe. , as Secretari_ . .
as - ,de
dos - Estados
de:elaborarem
• talstextPai-mesmoporgue Aseditoras particulares con-'
sideram -seM-einteresse_comercIaiumaemPreitada dessa na
tureza.
.E7.inalmente, goatatiade .,.ressaltar-eimportancia
. de - 19grautle-uMabem7'.fetta.-iniciacio:Cinciasem,nivel
.
SendOo aIunomaI A.Miciada4del.4•a - 41, ,seriesk natural
,

diante, ele gueira-:fugir_das disciplinas

gadas 5s- Clenclas.,..c0M0 e 0-ca$P-dg-Eisicae, Quimica. Um
exemp10 , di-sSo - entontraMos•no rstado de

sao

Paulo onde
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ao final do., 19 ano do 29 . grau,..os alunos. podem optar pe
lo-curso de M'agista. rio, ou ."-prosseguirern".:seus- -estUdos,
completando o 29-.grau, corn vistas a lngressarem no 39
grau: ,Colocamos..a. palavra "prosseguitem:-entre: aspas por
que .os- =curriculoS.I:das;.di-spiplinas,estudadas: no ;19 ano
do 24 .4rau „tern prosSegiament.o:no:'29' e :::39.,:anoS,;'enquanto
•cl4e., - - Par

, cue.rs0,de. ,M.agisterio , ha 'Amar yerdadeira.„revi-.

ravolta curricular,. -de tal maneira que o aluno,ao .optar
pelo 14asisterio estara , praticamente ,da.ndo urn .`a.deus
disciplinas como Fisica e ,Quimica. Desta martelra,um dos fatores. determinantes, da opcao,,pelo Magisterio, no Esta
do .de : Sao Paulo, tern lido a ma .iniciagao :de CiEncias no
19, gran' com -o- consequente fraco• desempenho: ,.; dos optantes
desse: curso, na Fisica e na,Quimica .do - 19 ano do 29grau.
•
E, entao, ,temos o circulo viCiosO.
fechadO: o aluno,mal
:,do Magiste
formado _de 1 a Aq SeriE%-acabark , sendoaluno.
-..
rio

portanto , futuro professor delltt a'•4 series . Pa-

ra quebrar ,:temos: dilvidas; que o melhor
caminho a melhorando a formacao _do professor do 'curs°
_de Magisterio.

- Heter4-c.,g APait: eeida :130.804go , chgjy?1,9ielsap -Ad

pnimaxia

N.FAibungo -

O ENSINO DE CIENCIAS NO 19 GRAU - .praticas e

conseqtlancias.
Nos, .professores,, perpetuamo'S um circulo vicioso

26 0

9

2P0

e gme

:

ntp

, emi aes. p,ef

al.rio ktAlrallupseag'

b otr c2...1.
_Em.quecons„iste este,circulo vicipso? Consiste . no

- ensino traasmi;040,,e.s.sencialmente,atraves da verbalize-

„Olo t e i naw falt.ade..„emhaslameneOricq, .uma. constante na
dk)

professores em todos os niveis.

'
ra:R04,qtac.,11 W-TPT,,
-

47P.P

P rime i

ras_seqea, 0,eaSino (teoricamenteY nao ecompartimenta
devendo_o conhecimento

so

,4ge,Qiencif as_estar:Jhtegrado nas atividades corn os.ou -

. _
-,tros_c4mposde-conhecimentg., ASsim,'Os prolemas que a-

.
pontej aSetmp ograU 6 comoumodoEntretrto, ) nelas
,„carac*err
icaS_prOpriaSt..: da ll aTeaerimentaciLocons1 ,Aa,c,ac,ao,deAfepmenps , „ :_copclusOe. s,a partiljas -3 obs:
viiesl,s,9nt4mes que.os-problemas ariontadosrecresentam
pb,stac,u1Rs,DaTa,p

doml:plo

doconhecimento

Ciencias,. pelp
t4

aio
aom•:-.)?
dr9 b,l,emas,,,.

S7

aula

e

um

lega-

do que recebemos de nossos professores, e comb instru
mento mais facil e econamico laparentementeY, vamos per
na:maiorja
das vezes, cpmo - dRico re c
■
••,
.•-)
,Jbl.1.4RairciaLaAFari0741480111:4011i
i:est
. a
petjando..Seu

•;)i

• .!.

major das dificuldades: no ensIno: -..deq-ke. 1110:13.s, atraves
I:061'ft

qtre st)ionfari:o sp: e

orQ

tcjcas ope -
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ratorias, tentamnS massar oara as criangas o conhecimen
to sobre o mundo. Como - enxergar, atravesdas anotag5es
de um caderno',. todas as nossibilidades de descobertades
te. mundo? Mas assim nos tambem fomos ensinados...
Por outro lado, a falta de embasamento teoricO determina grande insegurangana'atuagao do -professor.

A

que embasamento refiro-me? Ao psicologiCosenclal pa
rabem trabalhar as caracteristiCasda - crianga cada
etapa de desenvOlvimento e tamb6m abM-OneCimentomaiOr
sobre as Ciancias que lecionamos, sem o:qual nab tare"mos condig6es para explorar r junto

a

crianca,os fen5me -

nos do mundo qUe nos cerca., alem . de corrermos o sisco
de nos„torMarmos dogmaticos•e'sema postura que. •incenti
va
Lieste-jelto, ficam professorsemmelos Mara

- bem

trabalhar.na educagaolescolar. 'oride.esta.a mausa deste
despreParO2 . .Podemos-atribui-1a ao curso de fOrmaao de

-

-

professores'i, corn um curriculo insuficieriteque - ilao Oro.

poe a'aprendizacjem atralies da atiVidadedo aluno -e Oer.
petua,y d.usO da verbalizagao. POiem . , pot cibe's&ao che.
gar ao-29 grau,'faltando -pouco para trabalhar com.ó alu
no t laveria oestudante conhecar outro jeito de apren der:mudanga na postUra do - professor e na estrUtUra do.
ensino precisa ocorrer desde as.primeiras Se'ries, para
.gmbrar este circulo vicioso de _ que nos -taMbem fomos -vi
"
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timas. Assim entramos de novo na histOria, os profess°,
res que trabalham . hoje com as criances que estao conhecendo'o mundo e suas possibilidades,deatuagao no mesmo.
Este h o trabalho a que deve seHpropor oAprofessor:
.oplaborar para que o aluno, dentro .de suas possibilidades, compreenda,atraves da atividade;o conheciMento.sobre as coisas de seu mundo - 6 - assint, tenha condigees .da
transforms-lo. Esta propostamao e:nova. Nao - somos

nos

•quern a fazemos. Nos a adotamos por sentir-nela a saida
para muitas questees que levantamos ao%entrar para otrae
balho com criangas no 19 grau. Realgamos o papal que
teve o Projeto de Integragao de que participamos, para
a constatagao da necessidade desta promosta, pois atraves do curso, da assistencia do pessoal'a do trabalho in
tegrado tom o estagiario do Projeto com nossa turma, pu
demos confirmar a importancia da atividade embasada na
atividade real da crianga. Alem disto, a possibilidade •
do - uso de materiais simples e de baixO custo demonstrou
que a alegagao de dificuldade de trabalhar concretamente em Ciencias nao tem fundamentos na sua pratica.
Assim reafirmamos nossa crenga na necessidade de
mudanga na estrutura do sistema escolar, que precisa ocorrer desdo as primeiras series, comegando com a trans
formagao do professor em colaborador, para que o aluno
tenha condigOes de atuar e aprender. Ensino de Ciencias?
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Nao, conhecimento das Ciencias atraves da atiVidade,

Os panticipantes Hetenice ApaiLeeida de Ba,sto4,
Ana May Stait Lima'e Sti.ana de SouzaBalmo4, da

mesa

nedonda M.R.2.1 - "Intekacao entte es taEs filLaus de ensine papa o ensino de Ciencias da 14 a 44 seties", enca
minham a seguinte P,Loposta:
Justificativa.: Levando em considerageo que o
terra desta mesa reflete um novo espirito de cooperagao
entre os tres graus de ensino, sendo consequencia direta ,dos trabalhos iniciados no V SNEF, onde foi debatido
pela primeiravez no ambitO da S.B.F. o problema do -ensino de Ciencias para as primeiras series do 19 grau (A
tas do V SNEF), recomendamos:
1) Que a Secretaria de Encino da S.B.F. mantenha uma Sub-Comissao cermanente, de
aproximadamente 3 membros representativos das diver sas regiaes do pais,para dar continuidade e incentivar
e divuigar as acoes,ora ihiciadas,nas areas de Intera cao 39 - 29. 19 graus (pesquisa particioativa, orodu cao material instrucional,especifica para o 29 grau magisterio,e redefinicao da formagao do professor. de 19
,

grau nos aspectos de conteddo e metodolOgicas). 2) Que
.esta Sub-Comissao mantenha-contato .ativo com as Secreta
rias de Educagao Municipais e Estaduais..

6 1.1

G.T.2.1.A - 0 que e como Ensinar Cigncias de 1? a 4? Se'
ries. ELConhecimento das Ciencias , atravgs
da Atividade do Aluno
CooAdenadoita

e Retatota: P4o64 Susana de

Souza BaAJtos - 1F/UFRJ
-

Este grup° de - trabalho- contou Com -repreSentantes

das varias regiOes do pals assim como dos tres graus de
ensino. O numerd de participantes foi de,aproximadamente,30 pessoas.
A•disCusseoiniciou-se com dificuldades, dado o amplo espectro.de conceitos que envolve. Numa analise "re
alista" das questOes a serem discutidas, Bois-aspectos
mais releyantes foram levantados:
I. Dada .a.premissa da polivalencia de conteudos que caracteriza (ou deva caracterizar) o ensino de Ciencias pa
ra as primeiras series do prima-xi°, como e onde se inse
re a Fisica no muhdo da crianca e, consequentemente, no
ensino formal escolar? Admite-se que .a Biologia tenha a
polo mais imediato pela sua prOpria natureza,assim como
Polo caXater eminentemente descritivo com que e aoresen
tada-em sala de aula (facilita a manipulate° verbal
' -observageo direta de sistemas complexos). Desde que
conhetimento de um fenameno fisico requer obServageo do
sistema,'sdas interagOes e transformagoes e identificageo dos agentes causadores,6 possivel apresentar estes
aspectos besicos d'a-Ciencia (Fisica). pars criangas na
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dade escolar primarla ?
Poi discutida a necessidade de que ester aspectos,
metodolOgicostporexcelencla,devam estar inseridos em
Um conteado miniirto , selecionado de forma tal,que
permita uma ordenacao sequencial de-curriculosmi
nimos nacionais a:serem aplicados,com flexibilidade,para atender as especificidades regionais. Os'assuntos ba
sicos escolhidos deveriam, sempre que possivel, obedecer aosseguinteseriterios: i) poder - ser , trabalhada- em
termos.do nivel cognitiVo da crianga-e.ii). ter relagao ,
comunderal ig,
Quanto a "dar nomes aos'bois",amaiotia dos parti-.
cipantes achou prematura uMa esbecificacao detalhada.de
topicos .curriculares nesta ocasiao, dada.a falt&deteill
po para aprofundamento e reflexao. Alguns topicos, abran
gentes foram mencionados, como, por exemplo, o"t6pico de
energia e suss transformag5es, - 0:queenvolveria,tantOa
coordenagao,,entre as diversas areas do conheciMento:cientifido,como assuntos-sue pertencem aodiaa.diade'to
da crianca que vive , no seculo XX.
2. 0 como ensinar as Ciencias no nivel da erianga .passa
realmente pela propria:formagao do professor ties O4 a
44 series, que deve ser 'polivalente,tanto em,cOnteUdo ,
como em metodos e cuja formacao nas areas cientificas e
:cartamente•incompleta, dada a escassa prioridade•de que
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gozam as disciplines correspondentes (Fisica, Quimica ,
Biologic e Ciencias da Terra) dentro da grade curricu lar do grau Magisterio.
Reconhece-se assim que a melhoria do professor pri
mario em conteedo, metodos psico-didaticos e habilidade
para o desenvolvimento de atividades concretas 6 necessaria,para um ensino de Ciencias efetivo,e com o a tendimento destes reauisitos,o"como"e o"que"do ensino de
Ciencias estaria resolvido

em

principio. Este professor

devera tambem ter uma visao integradora.das Ciencias pa
ra atender aspectos psicogeneticos da crianga, que possui uma visao global dos fenomenos, ja que a visa() analitica s6 aparece no final do estagio das operag6es con
cretas, com a habilidade da crianga de trabalhar com 16
gicas mais especulativas reflexives.
Sugere-se que,no ensino de Ciencias no 29 grau Magisterio,sejam feitas modificagoes no sentido de:
i) fazer um trabalho coordenado (interdisciolinar)
dos professores des disciplines cientificas,escolhendo
•alguns topicos que possam dar enfase ao aspecto de'in tercorrelacao entre as Ciencias.
ii) fazer.um trabalho coordenado dos professores de
metodologia e didatica especifica com os professores das
disciplines cientificas,durante a etana de estagios das
normalistas,em sale de aula.
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A seguir,virios Orofessores descreveram "experiencies bem sucedidas" no 29 grau Magisterio,assim como ideias pare uma melhoria qualitative no ensino de Ciencias cujo teor se encontra resumido a seguir.
1. Deveria.ser experimentado um modelo para o magiste rio primario de 4 anos que oermitisse dois anos de
especializacao.
2. S nedesseria a atualizacao e reciclagem do orofessOr
em servico.
3. Divulger e conhecer melhor propostas "freireanas'" pa
ra o ensino de Ciencias.
4. Dar incentivo as pesquisas desenvolvidas nor equines
multidisciplinares (ciencias NatUrais e Sociais) corn
- narticipagao dos tres graus de ensino e estudantes
das licenciaturas.
5. Procurer boa divulqacao das pesquisas pare que os re
sultados chequem aos professores atuantes em•sala de
aula.
6. Reconhecer que nao e possivel trabalhar no ensino de
Ciencias,priorizando metodo sobreconteado: e necessario ter um curriculo constituido de um elenco de
temas fundamentais que permita desenvolver conheci mento factual, cientifico e sistematico e que,.associado a use de metodologias apropriadas,permita
desenvolver um bom ensino na area de Ci6ncias.
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7..0 professor deva ter uma postura critica,quanto

ao

alcanca•da conceituacao de Ciancias,e uma postura ho
nesta,qUanto ao conhecimento que se faz necessirio. .
Deve e pode utilizar recursos aoropriados para com
pletar informacoesdel7xe naopossua seguranga. *Dave tam
bem saber como apresentar os materiais didaticos• em
funcao do estagio de desenvolvimento.cognitivo e ver
bal dacrianga e de sua habilidade de problematizar
sitpacoes da natureza.

G.T.2.1.13

-

0 Livro Texto de Cie- ncias de 1a a 4a Series:
Cookdemadona: Pko6q TeAezinha de Meta PC4Ci

Aa - SP
RetatoAa:

Ro6eni

Ccbu

Viotin - SP

I - Questoes levantaclas:
A. Pouca adocao do livro de Ciancias nas Escolas
cas i .devido a dificuldades economicas (geralmente o
livro-de Comunicaqao e Expressao e o mais usado).
B. Refiexoes:
I. Utilizacao e viabilidade do use do livro de Cienclass para os alunos.
2. Regionalizacao do livro, abordando aoenas aspec tos - do meio comunitario;
- aspectos basicos;
- ou abrangendo ambos aspectos.
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3. Em termos de Brasil, no momento existe viabilidade de se adotar Livro Didatico para os alunos
professores ?'
4. No processo de desenvolvimento de uma atitude cientifica do aluno,a utilizagao do livro didatico
seria tao importante,como o manuseio de materiais
simples que encaminhe os alunos a conceituar os
fenamenos fisicos e biologicos, ligados ao mundo
da crianga ?
5. Quern deve escrever o liVro de Ciancias ? (Cs esoe
cialistas?.0s professores do 19 grau corn formagao
universitaria? Ou uma equipe formada de especia listas e professores?)
6. Como poderiamos elaborar o livro didatico? Como um
dos recursos para formar e informar os alunos?
II - ConclusOes Gerais
1. A utilizacao.do livro didatico pelo professor,na atu

al realidade, a indispensavel.
2. Criagao e dinamizagao de bibliotecas escolares e de
classe corn livros que abordem aspectos de Ciencias.
3. Na formagao da crianga,relativa

a

area de Ciancias

o livro didatico constitui um dos virios recursos ,
sendo que os aspectos mais relevantes seriam:o desen
volvimento do pensamento 16gico,atraves'de.material
simples,e de uma postura do professor4 baSeada nurna
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metodologia cientifica.
4. Proposta :

bma solicitacio a SBPC e a SBF que interceda,junto
aos Orgaos comPetentes, no sentido de subsidiar a publi
cacao de um livro didatico Para use do professor de 1#
a 4# series, elaborado Door uma equipe de especialistas
e professores de 14 a 44 series,coin assessoria das Universidades.

G.T.2.1.0 - Integracio- entre a Escola, Comunidade e os

Centros de Divulgacio Cientifica:
CooAdenado/L: Paoi.

FuLnando Slmoeb Sant'anna

(Museu de Ciencid e TecnetpaiaBA).
0 grupo achou que havia uma divergencia entre o to
ma da Asa redonda e o discutido no grupo, uma vez que
um.envolve o ensino formal e o outro.o ensino informal.
Dentro dos objetivos de integragao entre a escola,
comunidade e os centros de divulgacao cientifica, o gru
po sugeriu as seguintes atividades:
. Promover laboratOrios itinerantes do .prOorio Centro
de Cigncias, que visitariam as escolas circunvizinhas
com objetivo de levar a experimentagao as escolas caren
tes de laboratorio.
. Promover aulas praticas e demonstrativas rAormonitores
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dos Centros, na presenca do professor da classe com
objetivo de incentivar alunos e professores

a

experimen

tagao.
. Colocar o professor universitarlo em contato comos a
lunos de 14 a 41 series,como forma de conscientizar
Professor universitario acerca dos problemas de ensino
do 19 grau,cpebrando assim a cadeia de ensino:

Professor Universitario l

r

(Professor
1Norma

do 29 grau(

istal

1

Estudante de 11.a A4 serie

M.R.2.2 - 0 Ensino de Cl'encias da 54 a 84 Series do
19 Grau :
1. Intsgraoio Teoria-Experienota no Ensino do 19. Grau
PAo6. Dietkich Sc iL

:

-:USP sao Cantoz

E viavel o ensino experimental em escolas publicas
do 19 grau?
Na nossa pratica de ensino de laboratorio para o 19
ano dos cursos de Fisica, Quimica e Engenharia,constata
mos que,na quase totalidade dos ca‘sos,e no curso superi
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or que o aluno costuma fazer,pela primeira vez,uma expe
riancia quantitativa. Nos nossos contatos com cerca de
40professores.de Ci&ncias,em Sao Paulo,tebos 'conheci
mento de 2 que realizam experiencias com uma certa regu
laridade. Os demais o fazem,esporadicamente, ou nao rea
lizam experiencias. 0 que provoca esta falha nos cursos
ditos experimentais ?
A primeira razab,no nosso entender, e que a propria
dinamica do trabalho experimental dificilmente se enqua
dia em um esquema escolar tradicional corn aula de 50 min
ou 40 min. Alem disso,em muitas escolas,inexiste sala de
laboratorio ou ela e usada para outros fins. Em geral,o
laboratorio e usado por varios professores, sem que e xista quem se encarregue da manutengao Em Sao.Car
los,realizamos um trabalho de ativagao de material expe
rimental,atravEs de Clubes de Ciencias. Este material fo .
radquiovsan te, maiordsc,
nunca tinha silo usado. Mesmo assim, ao abrirmos as cai
xas,notamos falta de pegas ou entao pegas sobressalen tes, nao pertencentes ao conjunto, e que provavelmente
foram embaladas,naquele estado, oor quern fornece este
material. Somente em uma das escolas puderam ser locali
zados os manuals de use do material.
Na maioria dos textos de Ci&ncias,estao sugeridas
iniimeras experienclas a serem realizadas com material

273

caseiro ou de simples aquisig5o. Estas experienciaS, in
felizmentei nem sempre foram realizadas pelo autor,
que faz com que as - liquras.bu descricoes contenham-er
ros que exigem do professor uma certa vive'ncia : experi mental Para scram detectados,'ViVencia que ele muitasve
zes.n5o possUL: A titulo de ilustrac5o,apreseatameS
figura de uma ,thobina",encontrada em um livro de Ciencias e qua serviria para se fazer um motor eletrico, bobi
na que evidentemente*nao pode fuadionar pois o fio de
contato como suporte nao e o mesmo da bobina.

Este exempIo vale por inameros outros casos. Vale ainda
citar casos-de experiancias sugeridas, totalmeate fora
do contexto de uma -escola, como instruc5es .detalhadas pa
ra a construc5o de um barometro de Torricelli corn 1 litro de Hg, ou a determinagao da umidade relative do ar,
usando-se um . termometro de bulbo seco e bulbo lamido e
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uma tabela psicrometrica,.por alupos de 51 serie.
Devemos ressaltar ainda que uma experiendia, por.
mais simples que seja, deve ser.preparada com aRteceden
cia e o tempo depreparo nao eSta previsto na carga horaria do professor.
Diante disto,seria interessante talvez invertermos
nossa pergunta e indagar .como e possivel que,nesta si
tuageo,ainda existe quern realize experiencias.numa esco
la - de 19 grau.
Em sao Carlos, por sugestao dos prbfessores, - ester
sendo construido um almoxarifado central de experiencias (Experimentoteca), com manutengao Propria. 0 paaneja
mento do elenco,a ser implantadyoi realizado por uma
equipe de 8 professores de Ciencias e foileito conjuntamente com um planejamento do curriculo teorico.0 planejamento foi discutido e aprovado por uma plenaria de
todos os professores de Ciencias de Sao Carlos. 0 elenco de experiencias e o curriculo tecirico estao sendo apresentados em Painel neste Simposio. Em 1985,esta Expe
rimentoteca ester sendo implantada em 2 escolas - Pilot°
e,em 1986,iniciaremos a implantagao regular em todas as
escolas da cidade. Temos a esperanga que,devido A parti
cipagao intensa dos professores na construgao deste e
quipamento, haja um use significativo dele, a que, desta 'forma, consigamos, ao menos a nivel local, fazer corn
quo experiencias sejam .realizadas no entino - das Clanci-
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as ditas experimentais.
Acreditamos que,no proximo SimpOsioNacional de En
sino de Fisica,possamos apresentarxesUltados da implon
tagao,em massa,desse sistema integrado do ensino.teerico e experimental, juntamente com uma avaliagao critica
de sua funcionabilidade.

2. Uma Alternativa Tiara o EnSino•da Fisica no Primeiro
grau a.traves da Experimentac5o :
Pkoi. Santos Diez - V. de Pabst; Fundo - RS
PAOli.

Renato Heinec(a

Apos a constatagao de : que as aulas de Ciencias,sal
vo poucas excegoes, eram somente teOricas, comegou-se a
montar um projeto que viesse.a eliminar as duas princi. pais causas apresentadas como responsaveis da situagao
acima nencionada, isto em 1976: - .falta.de l'aboratOrios;
- falta de habilidades experimentais do Professor.
Neste projeto,teve-se como metas essenciais:
1) Construcao de material ao alcance de qualquer escola,
mesmo de condigOes precarias de funcionamento.
2) Utilizagao de materiais que normalmente sao jogados
fora.
Pensando que esta fase experimental é imprescindivel no allise'de'19 gratanto - na<tiries;Iniciais comb
de

50

a 8c, series-,
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Pensando que isto somente seria possivel,se se dis
pusesse de professores treinados pare este nova modali(Lade de ensino
Concluimos na necessidade de preparar,na
dade e.nas habilitacoes de Magisterio (29 grau) professores com habilidade suficiente bare atingir o objetivo do
projeto.
Uma - vez construidos os modelosexperimentais,com
material ao alcance de todas as escolas da.regiao,
os mesmos funcionando de maneira satisfatOria, o curso
de Ciencias passou a ser realizado da seguinte forma:
Seis meses antes de freqUentar a cadeira Cie Fisica
correspondente,os alunos- recebiam a lista de material ne
cessario pare o semestre seguinte..
As aulas sao quase,na sua totalidade,ministradasno
laboratOrio onde os alunos constrOem,com seus nateriais,
os modelos experimentais.
Os modelos sao-testados pelos prOprios alunos.
Segue-se umadiscussao geral dos resultados da experi
encia,cOnfrontando con as pr000stas teOricas dos livrostexto.
Segue-se unaaplicacao do principio observado na expe
riancia as diversas situacOes.que fazem o dia a dia da
vide. de nossos alunos.
Com algumas pequenas variantes, este mesmo tibo de
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trabalho esti sendo desenVolvido pelo Prof. Renato Heiheck con *aihnoinormalistaS," -nuMA'eScola de - 29 grau,com
essa terminalidade.
ASsim pretende-Se estabelecer uma linha comum de a
cao,tanta_de

serie4como de 5._a E)!:series.

. -Deste modo,tantd'ot licenciSndossmCiehcias j como
as normalistas,.,ao terminarem,seus cursos,disooem de um
laboratorio razoiVel para:desenVolver•as aulas de forma
pratica.
Send° h material extremamente simples,existe a pos
sibilidade de serrerrodtzinomashroprias escolas,de modo
que os alunos podem t individualmente ou em -peauenos
pos,realizar as exPerfencias,participand6.ativamente de
sua propria instrucao
Depois da coloaaga5'da hroposta, os professores San
•tos es.Renato mostraram acis'nresentes,a tesa , redohda alguns dos Modelos que Seri:ern apresentadoS no cur -So do dia
seguinte, cOMo: -.aParelho do slstema solar, estag5es 'do
anoi eelipses,:ModeIo.paraMIRU4 -bassolas, bobina para
produzir-imas, dinamometioS,..etc.„
Em . 19132,,saiha . edicao de um livro guia onde se mos
tra:
1) material necessario para cada modelo experimental.
2) modo . como se constroi..
3) uma das possibilidades de conduzir a experiancia.
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Expressamente foi deixadade fora discussao dos resultados para deixar - liberdade,tanto ao professoricomo
aos alunos de tirar as otoprias cOnclusoes.
A segunda edioio do livro, enriquecida pela experi
enCia de mais de 40 cursos ministrados, este prevista
para o mes de maroo de 1985 beta editora FAE (Fundagdo
de Apoio ao Estudante).

3 - Os Livtos. 8iditicos :

Pko. 6„. Ne.Wn de Luca Pketto -11F8a
1. Introduce° :
Quandome convidaram para.falar nesta Mesa sobre a
minha experiencia sobre . os livros dideticos, ndo hesi tei em aceitar, mesma sabendaque a minha experiencia
major foi . com livros de Ciencias de is a 4q series.Eneo
hesitei por duas razeesprincipais. Primeiro,porque a - credito que a anelise aue fiz -dos livros7das quatro on
meiras series poderia ajudar a nossa reflexdo conjunta

de hoje sobre o ensino em todas as demais series. Segun
do,norque o ensino de 19 grau, comp de todos os demais
graus, ester calcado numa mesma estruturacao e com deter
minadas caracteristicas comuns, que nos perMite,sem mui
tomedo de errar, generalizar esta anilise para todos os
livros de Ciencias e, se quisermos, -para todos os de mais livros diditicos e paiadidatico.
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Quern situar para voces a origem-do que You aqui a
presentar. Todas estas informagoes . sao fUndamentalmente
observagOes de um professor, verdade que hojes6 de 39
grau, mas com uma permanancia de,pelo menos,5 anos no
29 grau. Durante todo este tempo e ate.hoje, minha atividade profissional sempre esteve permeada por um traba
lho junto ao nosso Sindicato dos Professores e hojepais
junto

a

Associacao dos Professores Universitarios da Ba

hia.
Paralelo a istodla umaexperienCia na area culturalorue
me deuumamaidr abrancrancia para analisar as q.uestoes da
educacao,em geraledo livro didatico,em particular.
0 fruto dessa pratica, associado -com o trabalho
cadamico de pesquisa,foi a tese "Os livros de Ciencias
de 19 a 49 series do 19 grau" que constitui a essencia
do que aqui falarei.
As informagoes sobre•a politica do livro -di-datico
foram geradas durante o I Encontro Sobre o LiyroDidati
co na Bahia" que - realizamos em Salvador, nos dias 11,12
e 13 de dezembro paSsado.

2, A Politica do Livro Didatico :
0 livro didatico, assim como os manuaiscientifi cos, sao de fundamental importancia no processo educati
vo porque e.humanamente impossivel voce ter acesso a to
das as realidades culturais,ao tentar tonhecer um pouco
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mais deste nosso mune° . Sendo assim, o livro didatico,
os manuals cientificos, as obras literarias e todos os
demais estilos de publicagoes tem uma importancia enorme de troca de experienciase de teorias sobre as diversas culturas. Alem do que, o livro,em geral,permite que
diferentes posigOes sejam explicitas,permitindo que um
debate,a cerca destas opiniaes,sejam travados.nos mais longin
quos cspagos, a cerca de realidades distantes. Nao Node
mos entender o livro, muito menos o livro didatico , co
mo o porta-voz da verdade. Precisamos entende-lo como
porta-voz de uma particular verdade e justamente por is
so esse livro assume a sua grande importancia:colcoar para
os leitores verdades particulares, verdades de um refe
rencial. Cabe a este leitor, acompanhando diversos livros, conseqEentemente, diversos referenciais, estabele
cer o seu.
0 livro ganha uma importancia muito grande,tambem,
no momento em que lUtamos por uma sociedade mais demo cratica e participativa,cabendo a ele, entre outros mei
os de divuIgagao de ideias, o papel de socializar o donhecimento. Isto,evidentemente,considerando que o

li-

vro sej.a acessivel a todos, que o.nosso sistema incentive e pro nova a alfabetizagao,dando reais condigoes
para as cidadaos,nao so conhecerem as letras,mas, o aue
e fundamental, o que elas representam e significam.
Dentro dessa visao sobre o livro didatico,e inadnifs
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sivel que, certamente por razOes economicas, a produ
cao do livro didatico seja centralizada er meia diiziade
grandeseditoras, ,localizadas,basicamente aqui',no eixo
Rio-Sao Paulo. E esta.producao nao - 6 apenas-do livro em
si, no seu aspectotisico,ras, o que 6 pior,.6 a producao do.conhecimento. Distribui-se assim, em "cadeia nacional", as opini6es e formas de se interpretar os fen6
menos dos autores e editores deste eixo nara todo o pa
is.
A maiorjdstifiCativa para tal fato 6 a dirinuicao
de custos porque uma-producao centralizada
arandes tiragensde um . Unico livro, conseqtenterente

COT!'

um preco unitario mais baixo. Mas,, que custos sac estes?
Graficos apenas? E os custos socials, culturais e educa
cionais, nao devem ser considerados?! Certamente,na
nha opiniao,estes custos sao os mais fundamentals se a
nossa preocucacad nao 6 apenas ado lucro e da viabilizacao destasgrandes erpresas. Como educaddres,e-assim
deveriam se portar.os responsaveis pela execucao da pelitica do livro didatico no pais, deveros nos preocupar
com a qualidade de um ensino que constribua para una
pratica social transformadora. Esta pratica social trans
formadora s6 sera viavel se cada estudante, conseqUlente
mente, cada cidadao, tiver um profundo conhecimento de
sua realidade cultural mais proxima.
Os editores,,sempre argurentando o seu interesse pO
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la educagao e - pela qualidade dos livros, na verdade, es
tao a servico do Governo na execucao desta politica edu
cacional que discrimina ragas, religioes, classes_sociais e sexos. Sao entao tambem responsaveis por esta si-tuacao calamitosaemquenasencontramos. Principalmente
porque, antes de tudo, o que ihes interessa e-o lucro.
E isso nao sou eu quem diz. No XII-Encontro Nacional do
Livro .Didatico de 19 grau, organizado pelo MEC e que
nao contou com a participagao de professores e suas entidades reptesentativas, realizado em Brasilia, em dezembro-deA.982, o editor Sergio Waissman foi categOrico.
Disse
escolha livre e soberana dos professores po
deria demandar uma tal diversidade de rotulos, que
as ticagens tornar-se-iam tao baixas que inviabili
zariam o sistema.(....) a industriaeditorial nao 6"
composta de entidades filantropicas: o lucro e
mole mestra para o seu desenvolvimento."
A exeOugao - da politica governamental - para o livro
did5ticoa cargo da Fundagao da Assistencia ao Estudan
to (FAE),merece uma analise a parte, que creib sera realizada no debate sobre o livro iidatico que ocorrera .
7um:ele nestSimf .Noenta,vudirpehaS
mento que se encaixa perfeitamente nesse - hosso papo: a
partiaipacio"doi profesSores -Ina:defiitgad.7dilli -i:Cdclo
livro didatico. -Ps livros„:que.deVerAam,ser-,,analisados
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e escolhi2dos'pelos nossos colegas, professores regenteS
de sale de aula, sao na verdade definidos (e assim

na

Bahia) pelos "especialistas", no interior das Secretari
as de Educacao. E estes "especialistas" sao•±ambem (ou
eram?) nossos colegas que, na primeira oportunidade de
ocupar um cargo, exercem todos os Poderes que,em alguns
casos, eram por eles mesmos combatidos. Na verdade, nes
to questa°, Caetano Veloso, como sempre, nos de mais
ma lice° ao falar nos "Podres Poderes".
Em entrevistas que realizei,em 10% das escolas das
redes particular, estadual e municipal de Salvador,cons
tatei que 41% das professoras nao seo sequer consulta das sabre o livro que vao trabalhar. Na rede estadual,es
to percentual atinge a casa dos 51%:.
Nossos colegas,professores do 19 grau,perderam to
talmente a autonomia sobre o.que fazer, como fazer e ,
principalmente, sobre o porque fazer o que 1hes,6 "suge
rido".
Para ajudar a esta complete alienacao clue

estao

submetidos nossos colegas do 19 grail, apareceram os novos professores dos professores, chamados livro do mestre ou manual do professor, que constituem um verdadeiro afronto a capacidade intelectual de nos mesmos.

3. A Ciencia apresentada'no - I9,GraU:
Neste oontexto,ensina-se,no 19 orau e uma Ciencia
com caracteristicas bem determinadas. A Natureza a sem-
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pre vista como uma fonte inesgotavel de recursos e o me
todo cientifico configura-se coma um important° element() de controle. Essa Natureza e o mundo,de maneira geFel, sac) sempre apresentados em perfeita harmonia. 0
ser .humano, quando aparece, e colocado como uma criacao
sobrenatural, destacando-se entre eles;os cientistas. 0
desenvOlvimento cientifico e tecnolegiCa quase nunca e
apAlisado e seus efeitos, quandc apresentados, sao sem
pre beneficos a toda ponulacao. A exneriencia e apresen
tada nos livros de Ciencias como uma nalavra de fe, sem
nenhuma explicacao dos modelos teericos que estao nor
tress dela.
Estas caracteristicas da Ciencia anresentada sao,
coma ngo poderia deixar de ser, os elementos mais signi
ficativos dos livros didaticos. Vejamos estas caracte risticas, com exemplos extraidos.destes livros. (Transparencias).

4. Os Novos Passos
Dentro deste contexto,algumas coisas tem sido fei
tas por nos Para mudarmos esta situacgo. Em alguns lugares deste nosso imenso pals, vemos experiencias pionei
ras e fundaMentais corn a intencgo de construir um novo
estado brasileiro. Na guestgoespecifica do livro didatico, algumas experlencias estao sendo realizadas. No
Ceara, par exemplo• temos informaq6es da Produce- 0.de um
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livrodid5tico bastante interessante, produzido por pro
fessores de 15, na Secretaria Municipal de Educac5o.Tra
to-se do livro Educac5p Ambiental, que pretende apresen
tar a Ciencia,a partir darealidade cultural do povo ce
arense.
No interior da Bahia,existem professores que, n5o
aceitando os livros com os absurdos que acabamos de ver,
est5o produzindo filivros",a partir dos atuaiS, apresen-'
tando o conte5do do livro,seguido de uma an&lise critics deste conteado. E s5o professores de 19 grau,.do interior da Bahia, ganhando muito menos que sal5rio mini=
mo...
Muitas outras experi&ncias isoladas estilo sendo re
alizadas e, nara tentar dar um sentido de conjunto As
experiencias que est5o sendo nostas em pr5tica P.. que rea
lizamos-o I ENCONTRO SOBRE 0 LIVRO DIDATICO NA BAHIA.UM
Encontro promovido, pela primeira vez, por dUas unidades da Universidade (Instituto de Fisica a FacUldade de
Educaq5o), jUntamente Com b:Sindixato dos PrOfeSsoret
e a AssoCiac5o dos Professoreg LicenciadOs da Bahia.
Dente entontrO Sairgiem breVe,UMa pubiicaC50 - Mime
grafadadet todoS os debatea.
Para enterrai esta ninha intekvenc5O,guero fazerMt
nhas as palaVrAS (10 bOcUmentO .Final do referido Encontro;
Nos,professores de 19,29.e

graus, pais de . A u=
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nos, estudantes, editores e narlamentares, participan tes do

I ENCONTRO SOBRE OLTVRO DIDATICO NA BAHIA,

reu-

nidos durante os dias 11, 12.e 13 de dezembro de 1984 ,
constatamos que a degradagao das condigaes de trabalho
dos professores, tanto fisica

no

que de refere a tempo,

espago e salirio, quanto politica,no que se eefere

a

falta de poder de decisao e ma formagao profissional,le
varam a utilizagao do livro didatico como elemento central de todo processo edueativo.
Toda esta situagao chegou.ao ponto de gerar o aparecimento dos livros chamados• de descartaveis que naopo
dem ser reaproveitados,apos oseu primeiro uso, e,tambarn do manuais dos professores, que constituem, respectivamente, uma verdadeira agressao aos orgamentos familiares e

a

capacidade intelectual dos professores.

Por.outro lado,varias medidas paliativas tem sido
tomadas,em todos os niveis,na tentativa de resolver

a

questao da educagao, em particular, da'politica do livro didatico, que . na vercade, escondem o problema cen-*
tral.•Dentre estas medidas,destacamos as constantes pro
postas de regulaMentagao do tempo minimo de utilizacao
do livro didatico.
A proposta de sOlugao politica,de•argter - egonomicista,atraves do Programa do Livro Didatico pare

o Ensi

no Fundamentar(PLIDEF):executadO Pela- Fundagao de -Assistenciaao Estudante (FAE), no tempo em que propes
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resolver.pelo barateamento,atravas das co-edicoes

ou

produc6es em larga escala para o-Brasil todd„gerou, na
realidade, - atravesde:um processo centrallzadO e - autori
tdrio, a aquisicdo de materiais inadequados e de baixa
qualidade, - em vdrios casos recusados pelos proprios pro
fessores.
Tal prdtica centralizadora-e autoritaria propoveu
a elaboracdo de livros'de carter unitdrio e falsamen.te
nacional que negam as .diversidades rea&onais e o nosso
'pluralism° social, atnico, religioso, de classes .e' de
sexo.
ConSiderando o exposto ahteriormente, acteditamos
que.s6 uma mudanca qualitativa na politica educacional,
concretizada no resgate das duas dimensOes ji destacadas,
permitird o retorno do livro diditico-a sua funcao original de arenas um dos instrumentos do process° educati
V O.

Outrossim,a retomada das questOes•centrals••15-ensi .
noprbmvea'dsrcimento aslucepit7
vas que tam a funcd° de alienar.a populacdo dos problemas reais da educacao.
Finalmente,acreditamos que,s6 corn a quebra do centralism° e do autoritarismo 6 que teremos.Condicoes de
garantir a participacdo de todas as camadas das diversas,classes sociais, de todas as ragas, de todds as sexos, religi6es e cultdras,possiblIitando a - reconquista
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da nossa identidade comp povo e nac5o, consolidando assim uma nova sociedade justa,
fim, democratica.

frateina :

en

- _
Faculdade de EducaciTo da Universidade
Federal da Bahia -- Salvador / Bahia
13.12.84

G.T.2.2.A-DiscussSo sobre. Livro—Texto de 5a: a 8a..
Siries

•

CookdenadoA: Mo6:. Autetio Leat Atvt4 d 0.
WFPal
As pesquisas apresentadas e os debates travados nes
to Simposio, que normalizaram as discussOes deste grupo,
identificam inequivocamente- nroblemas no uso. , na estrutura e na politica de edic5o e distribuicEo dos livros
did5ticos.
Acerca do uso do livro-texto:
1 - 0 Also db livro-texto, mormente ',no 19 grau, e
mais eSpecificamente•entre a 5a. e 8a. series 6 essenci
al como:
al Suporte

a

racionalizac5o do processo

ensino-

-aprendizagem.
b) Vinculo a ser estimulado, entre o professor,
aluno e o-processo.
c) Fator essencial na formacao de b5bitoS e compor
tamentos pro-cientificos.
2 -

Ha

um vazio entre a adocao do livrotextoe sue

utilizag5o efetiva e produtiva, o qual tem causas ime
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diatas:
a) Na formacio deficiente do professor ,de (ientias,
ou como desinencia cultural Ou conk, orcdtto Mar'atabado
com, as vezes,extremas lacunas de conteudo conceitual,
em geral'Agnorando o vinculo tistoricCda
nuindo cTotencial analitico a sintetico, incapecitande
-o a critica e portant°. a ler sobre o etas
tendo-ocomo "muleta", tornando-o a mera reprOdUcao do
livro dts professor'(nio confundido como,Manual-:deanaio
metodologico),

'd.C1

qual e dependente.

b) Na escassez•de nesquisas,acerca do use do livrotexto e a interat5o destas

a

forMap5o do *ofessor de

Ciencias, que em nenhum nivel é preparado pa;a us5-lo.
Acerca da estrutura do livro-texto:
1 -1•35o h$ conclusivamente um modelo para.um livro
texto, Mas-argumentos essentials iridependentes da.metologia, que devem ser registrados, como:
a) Um-material com rigor de conteudoirespeitados'
os objetivos claramente detetminados ao nivel do aluno.
b) .(1)envolvimento claro e efetiVo commma taxoha
mia onde entao o manual do professor (e n5o o livro do
professor) faria a ligac5Centre este e o-autor.
c) Um desenvolvimento acessivel que leve,porem em
suas propositcies, de acordo com a alinea anterior, o alum) a reflexaC e n5o apenas ao estratagema da falsa aprendizagem, de copiar o prOprio texto.
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d).Uma proposta experimental que enfatize a formacao de um comportamento cientifico, nao necessariamente
com umlaboratordo formal, preso a um espaco fisico,mas
principalmente com atividades que o proptio aluno construa,' processe e conclua; incluindo-se al - tambem as experdancias em pensamento, sendo estas atividades experi
mentais propostas ao nivel da realidade do aluno.
e) As situacoes enfocadas no texto devem ter conetagao com a realidade do aluno.
f)-Enfasena evolugao hiStorica da Ciencia, nao co- .
retalhos estanques embutidos fora do contexto, ou um mo
anedotario ou ainda curiosidades sem sentido, mas sim
como veiculo de "ebulicao" cognitiva.
2

-

A grande maioria dos livros-texto, editados pa

ra Ciencias de 5a. a 8a. series,sao de pessima qualidade, de vez que, nao raro, nao possuem nenhum dos argurren
tos acima.
Acerca da - politica de edicao e distribuicao dos li
vros didaticoa:
1 - 0 livro didatico,no Brasil, esta sendo tornado,
com a complacencia da-FAE (Fundacao de Assistancia ao
Estudante), coma objeto puramente mercadolOgico, destinado a gerar unicamente o lucro, sem preOcupacao coM o
contexto educacional.
2 - Na medida em que - solucOes paia melhoria da for
Macao dos problemas de Ciendias.forem adotadas,

cujas
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discussOes esti° em curso neste Simposio, a estreita
vinculac5o destes 5 formulacao dos curriculos e programas, bem como a autonomia metodologica, e da escolha do
livro texto, possibilitaraa_melhor exigencia de qualida. de dos livros didaticos editados, e a selecao sera natu
ral.
3 - A FAE,como executora do programa%de livro dicta
tico,no Brasil,tem se mantido ausente das discussOes a•
cerca do problema, bem como o Sindicato Editorial.
4 - Uma preocupac5o maior coth a producaq ou adapta
onde ele sera aplicado, logicamente sem perder a
abrangencia universal da Ciencia, certamente possibilitaria ao aluno e ao professor melhor.integrac5o ao processo ensino - aprendizagem,

G.T.2.2.B = 0 Entendimento dos Cdnceitos de fisita de

5a. a 8a. 'Series.
CootdenadoL: Pho6a.-adete TeixtiAa (Si')
Espera-se que,quando o aluno lngresse no 29 grau,e
le traga consigo,ao menos,algumat nocoes de Fisica das
aulas - deCiencias de 19.grau-,- porem oque se percebe

.6

que isto geralmente ngo ocorre. Alguns fatOres foram le
vamtados como objetivo de se apontar as causas para:tal

ocorrencia.
Onia delas e o livro-texto que muitas yezes,e encarado,pelo professor,como uma 131b4ia" que apresenta .os
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'conteUdos sob a forma de definicOes e formulas que o aluno recebe normalmente - os conceitos "prontos", soltos.
e sem ligacOes aluno-passa a serum "depOsitario
contefidos"). OutrO tatOr 4 que, dificilmente, o professor traba
iha o conteddo I atraves de aulaS -priticas, alegando que

ha

falta'de tempo, que nao sabe usar o laboratOtio, que

as experiencias de Fisica sdo complicadas, com material
de dificil . manuseio e transporte. Muitas vezes esse pro
fessor ate realiza experimentos relacionados aos contela
dos de Biologia e Quimica (por exemplo: trabaihando com
materiais tipo: tubo de ensaio e plantas).
Ocorre tambem que o "curriculum" dos cursor de licenciatura nao sao compativeis. com aquilo que o professor vai encontrar dentro de sua realidade de trabaiho ,
onde ele, por exemolo, nao precisa . ter .conhecimentos pro
fundos de Matematica e Fisica.
.Recomendacees apresentadas:
11,--:Que as aulas de Ciencias sejam programadas com
base na realizaeao de experiencias, envolvendo,. em alti
mo caso,material barato,de facil manipulacao e transporte.
2 - Que os cursos de licenciatura estejam direcionados

a

transmissao de conhecimentos praticos como, por

exemplo,enfocar os conceitos a nivel da faixa etariaque
o professor vai trabalhar ou de como ele pode usar o la
boratOrio.-
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3 - Que os conteCIdos sejam "exolorados" dentro do
nivel de faixa etiria com . que se ester trabalhando,a fim
de qua os. alunos construam os conceitos e,para isso, o
professor precise "falar" uma lingUaaem adequada
seus alunos.
4 - Que sendo a Ffilca uma Ciencia que ester presen
te-nodia a dia do aluno, o conteildo seja-explorado em
cima deste cotidiano.
5 - Que acumprimento de todoo programer- (pier si
hal bastante extenso) naoseja tornado como preocupaqao

-

6 - Que o ensino estejadirecionado a'construggo"'

de conceitos,atraves da interaqio professor -'aldno ex
periencia,deixando todo o-•peculiar forhalismo da Fisica
para ser desenvolvido no 29 grau: "abaixo as formulas
• no.. 19 grau"..
7 - Que o ensino de -Fisica no 19 grau.ngo seja direciohado somehte . as 8as: .series (comatem acontecido),
masque uma importancia tambem seja dada aos..conceitos
desenvolvidos na 5a. Serie.

- 0 Papel dos Centros
'de '5.a.

8a.

de tiEn-cia's no Ensino

Series.

Coo4denadok: PAo 16. PtZnio Fazoto (PROCRIS)
Justificamos nossa recomendao5o, tendo em vista
.que os Centros de,Ciencias possibilitariam:
I. Uma atenuaoao nalaxcessiva compartirnentalizaeao
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no ensino universitario; que consiste urn grande inconve
niente para a formacao de um professor de Ciencias, que
devera- trabalhar com Ci6ncia integrada;
2 - Uma malor.integracao entre a UniverSidade e o
sistema educacional, criando um espaco para a interagao
daquela com professores e alunos da comunidade3 - A criacao de um museu vivo (au uma Feira de Ci
encias permanente) do qual a comunidade possa se utilizar, bem como um almoxarifado central ao alcance de todos;
4 - A institucionalizagao de um trabalho efetivo na
linha de Pesquisa em Ensino, atualmente inexistente;
5 - - A aparigao de maistrabalho, como os ja bem su
cedidos do Procirs, da Universidade de Passo Fundo, entre out/as;
6 - A desmistificagao da Ciencia e do cientista ,
bem-como uma maior divulgagao cientifica;
7 - A adequagao dos conteddos as realidades
com oossibilidade de aprofundamento em questOes propostas pelos interessados.

Resumindo
"Os Centros de Ciencias sao niicleos deaocio para
a formacao de liderangas que visem a melhoria do ensino
de Ciencias e a divulgagao cientifica."
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MR 2.3 - ATUALIZACAO DO PROFESSOR DE CTENCIA5/FISICAS

1 - PAo4. Luiz CcuLtos de Menezes

(USP).CocAdeyradok.

A prgtica, ja antiaa, de treinamento de professo res, reciclagem de nro'Fessores, aperfeicoamento de professores, e que tais, lembrano use de ataduras para
tratamento de males endocrinos.
A reconduciio de professores as salas de aula (coma
alunos) e de pouca valia, mesmo quando sua formacao Ja
foi deficiente. Teriamos de "retreinar" quaSe todos
isto e bobagem,alam de impraticlivel.
preciso desenvolver, com os professores, um aper
feigoamento da educacao, n precise compreender que Os
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professores-tem sidd correia de transmissao•de uma educacao deficiente e nao veiculos deficientes de uma educacao adequada.
No caso da Fisica, o proprio conteiido . (nao so a me
todologia) 6 de tal forma precario e mal •direcionadoque
exige revisao em profundidade. A proposta que fag()
tento implementar 8 encrajar os proprios professores nes
to revisao, -como agentes aducacionais e nao como pacien
tes dente treinamento. Nao e facil, 6 claro.
A revisaodosconteiadcsque elaboramot-tenta voltar
a Fisica para questaes de natureza nratica. A formaliza
cao e a abstracao (que hoje- pretensamente se ensinam)se
riam decbrrentes dds questa- es praticas.
Isto imblicara tambem na reintroducao, no curriculo real, de temas que foram literalmente abandOnados no
29 grau, como Termodinamica e Estatica.

2

-

Pno6. EutIde..4 de,Souza Nunes (Sec. da Educagao do
Estado de Santa CataAina)
0 trabalho a. ser apresentado pretende informar

nilmero de autorizacaes concedidas pela Secretaria da Educacao'aos professores de Fisica para kreqUentarem cur
nos de .especializagao e mestrado.
Paralelo aisto,aSecretaria da Educacao informara
que,para os professores nao habilitados desta discipli

na, veM oportunizando Encontros, Seminarios e Treinamen

297
to visando e melhoria do,processo ensino-aprendizagem.

3

Robtspi6AAC.MOttiia Teixeika. trims,

Sind: de.

PiLo6e4s6Aeif31
lObs:115ohouVe'a apresentac5°)
0 Sindi,cata tem .'Ieit6 experienOiaimOqUediz•tes-,
peito - A realizac5ode cursos-de attalizac5o,em v5rias 5
teas

e

—

Estes cUrsos-n5o.podem ter a.preocupac5o de substi
tuir as escolas deIOrma.C56,de4rofessoresNem.:,mesmo
_
deixar passar esta impress5o ass prOfessoreS - queestao
„

•

•

participando do'curso.
Na escolha dos temas deve -haver preocupacao n6 sen
tido de evidenciar os nontos considerados.fUildamentale
no processo de conhecimento.e de ag5ro yedagogica, bem
come a abordagem destes temas deve envolver a questao da
.metodologia.do trabalho.
0 concrete das rela66es - trabalhistas deVe.estar ore
sente a ser analisado,nao-s& comd - se,desenvolveM,•Mas tam

-

bem . tomoelaS pcidem obstactlizar a ac50-Culttral,e edu-.

cacional. .
A abordagem, direta ou indireta, da eecola comb es
queMe de luta ideolagica,deve estar presente na programaga° destas.atividadee e ser acentuad6 o:papeida esco
la v como fonte de 6C5o condicionada ao 'context° a que es
t5 „ligado.
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0 Papel das Entidades de Classe na Atualiza
cio dos Professores.

G.T.2.3.A

CooAdenadoA: PAo6. Jo4E Batibta Ganes
-

(UFMG)

(Nao foi realizado) .

G.T.2-.3 B - 0 Papel das SeEretarias Estaduais de Educa.

cao na Atualizacao dos Professores.
Cootdenadon.:

NiAce PeAcika (Sec.Est.

Iducacdo - SP)
. Mocav-de protesto pela ausencia das-Sedretarias
duais nao representadas no VI SNEF.
. Recomendacao:
- Com a participacad da comunidadee a partir dela,as
SEisdevem definir:suas propostas educacionais voltadas•para as reais necessidades.dalnossa sociedade,
nab esquecendo as diferentes caracteristicas regionals.

G.T.2.3.0 - O'PapeT das.Univers'idades

Ntua)Jzacio

Professores.
.Coaltdenado4::6; AbZ4o--Caly4to Fe/in&Ado
Wet° (UFMT)
Retato4: PA.q..Jui2'Cantot,
- P. Ategne:. Propostas:
a'SBF intensifique seus esforcos de modo a
eSiimular as Universidades4atraves-de seus Institutos-ou
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Departamento de Fisica a criarem-condicoes.para que o
professor de Fisica do 29 grau e:de Ciencias do 19 grau,
interajam com.estas Universidades atraves de, por exemplo: a) Cursos de EsPecializaceo I Atualizacao, Extensao,
etc..:, b) Iltilizacao de seus espacos fisicos e materiais, tais coma: laboratorios, bibliotecas, monitorias ,
etc..; c) Formageo de nucleos-recrionais de Professores
de Fisica, e d) Emissao de Boletins Regionais indepen dentes para divulgando de trabalhos e eventos de inte
resse.
. Recomendacao:
- Que a SBF de conhecimento as Secretarias de Educaca-o
destas iniciativas e solicite sua colaboraceo e empenho para efetive-las.
- Que as Secretarias regionais da_SBF (assessoradasne
la Secretaria de Ensino) enviem aos nrofessoras de
29-grau de sua regiao,informes periodicos.com avisos de interesse destes professores, estimulando a
fildacao

a

entidade e divulgando a existencia da Re

vista de Ensino de Fisica e Atividades Correlatas.
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- COMUNICACOES APRESENTADAS:

A seguir r serao apresentadas as Comunicac6es expostas, em forma de Painel Integrado (P) - au Comunicacao Oral (0), que integram os temas da linha L2 - Integracio
entre a Acio e a Formagdo do Professor de Fisica.

A -.Paine- is integrados

P2A-1 - ProducEo e Utilizacao de Fotografias Estrobosciipicas no Ensino da. Fisica.
DA.

Rodotpho Caniato - UFPRJ -

Rio de JaneifLo

Desde 1970,o autor - vein desenvolvendo tecnicas para
producao

e utilizaca- o de Fotografias Estrobosc6Oicas pa

ma o estudo de Fisica.
Esse trabalho que se - desenvolveu inicia1mente
(1970) no Dept9 de Fisica da UN-ESP, continuou na ONICAVP
e se compietou no Institute de Fisica da USP.
Nesse trabalho colaboraram muitoS alunos e auxilia
res, conforme quadro anexo. Uma colec5odestas fotografias e textos foi produzida sob patrocinio do CLAF
UNESCO.

P2A-2 - "Uma Nova Proposta de Ensino"
Atice Sizuka

Ma&ingii - PR.

DLamincr_UniveAsidade

Eztaduat. de
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0.presente trabalho,propOe a necessidade de implan .

tacSO: - da Escola de Tempo :Inteoral em nosso pals. -Compete as Universidades um papel-de-Ii-deranca no aentido. de
conduzir exoeriencias baSicas destinadas a implantar um
novo tipo- de'-enaino, capaz de enfrentar os.desaflos_ da
crise educacional brasileira-e atender-a -demanda de estildanteaemn9s: -sempre crescentes-e as-necessidades de
ossa-sociedade. Entendemos-qUe-omOmento apresenta uma
Oportunidade para o , desenvoIvimentO'doVasexperienci
as educacionais.,.: Analisando nosso anacrOnicoistema. educacional, enfatizamos que um'novo aistere,'baseado em.
metas e d-iretrizes para a Educacao Nacional.; deve resul
tar de profundas e nedessarias discussOes con; todos oa
setores reSponsaveis pelo nosso ensinOeIementar,.Acreditamos que-nosso sistema nao deve apresentar curriculos lineares e defendemos a proposicao , de, que a. Escola
deve se constituir uma extensao da proprio-lar;fnum lb-%cal. de: eStudoSle recreacao. Devemoarepensata : Maileira
de" ser:-de

atual escola-deI9 grau,-e, - apresentar ,

mesmo:que estas exijam esforgosIData Sua 4mplantacao_To.
Zos os esforcos devem ser conduzidos e:adreditamos que
aEscola de Tempo Intenral constitui um:pOssive:1 cami -nhopara transpor o fosso que separa o - existente
-Sejavel'no 19, 29 e - 39 'nraus.

F2A-3 - ":Analise do Ensino de Fisica no 24Grau e'Uni- versttir4 f0,'ne - Regiio de Marinoi-Parani-:. Um Pro
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blema local?
•

Potonia Atto'i Fuainato - Funddciio Univeu.idade Ditaduat de AaAingii-Paxand.

Durante anos atuamos como docente de-Fisica,a nivel de 29 e.39 graus,na regiao de Maringa, PR. Face "aS
crescentes e constantes criticas quelhe.:sao dirigidas
nos propusemos a investiq5-lo mais .detaihadamente.

0

que oreliminarmente constatamos, a que, apesar dos-curriculos divergirem, existem algumas caracteristicas coJiluns entre as escolas de 29 grau, sendc • o traco marcante - a presenca dos livros didaticos. Podemos constatar
que o 29 e 39 graus, na regiao, constituem se, aparente
-

mente em dois mundos dissociados. Sera - este problema so
mente da regiao

ee Maringa? Sera que o-'docente de ou-

tras reaiOes nao transpottaMtambem para o 29 grau
que,a.Universidade lhes -proporciona? - Propomos desenvol
ver Centrosde Estudos capazes de estabelecerem vincu los' Mais efetivos entre a Universidade .(matodoS + conte
cidos)'e -'o 'ensino de l?-e,29graus (um universo - humanoem
formacaoe num metoem constantes mudancas). Entendemos
que uM-tenttp de Estudos possa se constituir-num ponto
de convergencias para .aldnos e k eocentes da Universidade
e da rede:de ensino local. Nele, poderao ser eesenvoivi
das atiVidades.diVersas, de lnteresse oomum e capazes ee
estabelecer uma ponte entre os.dois universos.
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P2A-4 - Laborat6rios de Fisica do Colegio Estadual Julio
de Castilhos - Escola de 29 Grau - P.A.
Izabet Tania Kneip eSuzana

Coaho.

-

RS

0 presente trabalho pretencle incentivar os profes-.
- ensinar no-laboratorio e fornecer al- soredFica
(
guns subsidios.referentes.as atividades praticas numa es
cola de 29 grau, em Porto Alegre. Apesar da-falta de ma
terial, de professores e da reduzida carga horaria em
Fisica; entre outros fatores rdesenvolvem-se no
atividades de laborat'orio nastres series do 29 arau,envolvendo, aproximadanente, 3.000 alunos, 90 turmas e,21
professores. Isto vem demonstrar que os fatores acimaci
tados

ciao

podem servir de justificativa para a inexis

tencia de aulas praticas de Fisica no 19, 29 ou 39 . Grau.
Procurou,se, ,portanto, expor alguns aspectos relativos
ao funcionamento dos laboratorios, as experiencias e ao
material utilizado,

a

avaliqao, assim como

a

opiniao

de alunos e piofessores sobre o metodo experimental,. Na
apresentacgo, seraO utilizados textos„um videocassete
produzido.pelos prOprios alunos 6 alauns textos e aiguns
exemplos de material necessario para a realizacgo•

das

experiencias.

P2A-5

Proposta de um Trojeto - Global . de Ensino de
- PFF1

Deize MiAanda Vianna -!tlicton. de BaA4o4 Stasa
e Witma Machado Sod/tea Santoa - butitato de
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F.Z.6ica - UFRJ - RJ.
0 projeto tem como objetivo a melhoria na formacao
de licenciados e aPerfeicoamento de professores de Fisi
ca de 29. grau, discutindo o contend° a ser transmitido
aos seus alunos, desenvolvendo metodologias,experiancias
e habilidades para seuruelhor aproveitamento. 0 desenvol
vimento da-se,atraves de eIdboragao de mini7projetos(pe
quenos projetos com - temas espedificos de Fisica),

apli-

cacao dos mesmos em turmas de 29 grau, aperfeiOamento
destes materiaiseantorno as turmas do 29 grau e avaliacao. As linhas basicas que estao sendo desenvolvidas saa
1) - Observacao dos fenomenos fisicos do dia a dia e a
Fisica vinculada a eles. 2) - pesenvolvimento de atividades para relaciona-las cam os fenomenos. Formuladao
dos conceitos,orincipios e leis cue regem os fenomenos
a partir dos itens ja deserivolvidos. 4) - Adaptacao, atraves de uma analise critica, da evolucao da Ciencia a
to as descobertas atuais para descricao dos fenOmenoses
tudados.

P2A-6 - Propdsta 'de UM Projeto - de 'Eletricidade - P.F.F.1
Victok de Bait.to.6 Ma. it - Wama Machado Soakez.
Santos - Deise Mikanda V.ianna -•Makco Antonio
Banbosa Staqa - Lucia de Fatima. FuLnandes Con=
Lenice Reis
Aeia - Jose. Luiz Lopes da Cunha

de OLiveilm.- Fabio HaAi4ton da
U.F,R.J. - P.J.

Cunha - 1.F. =

Neste.trabalho vem sendo desenvolvidososseguin_tes t5picos relativos : a-Otema..Eletricldidel)Introdu' • :
cao.a Eletrostaticaj,EstrUturada-Material) Lei de
Coulomb -e 0-,Campo Eletrico.
_(Xenfoque'principai. deste'trabalho visa: a observa
ca. () do.S.fehomenoS .f.ls ±cos corn o rotidiano - dos alunos; a
produca: oe reiac5odeStes,:fen5menos com , os de : mesma
- .
turezaobs:ervados no : laboratorioTo aprendizadO'de conCeitose,,leisjiticas:que descrevem estes fenelmenos e a
histiitia2:datlenciaTe suas imolicacoes , nos fenOmenos'
abordados-de aCOrdo com o esquema abaixo:
COTIDIANOEXPERIMENTAc7A0 *- CONTECDO--f-.HISTORIA
(Apl-Tec) "

_

P2A-7 - Proposta de Um Projeto de'Ens•ng de Ondas
P.F.F.1

Witma Machado - Soatez Santoz - Victon

de - BalutoA

Mitanda Vianna7 Mdhtha_Facco
Robzom Coutinho Sitya -'12auto - Henniqut 'Cotoneze. -

BAasit - Dena e

Este trabalho visa a elaboracao de material'dideti
co para o Ensino de FiSica de 29 qrau.
Relacionando os fenOmenosobservadoS no dia a dia
dos alUncis com fenOmenos observados nas experiencias re
alizadas numa "Cuba de Ondas" no laborat5rio, elabora mos textos abordando os secuintes aspectos: Uma.parte
contendo-Conceitos e leis quo explIquem e.descrevem. os
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fenomenos observados . de ondas que pe propagam em superficie,liquidas, ondas sonoras e ondas
OS tOpicos abordados foram: 0 que e Ondaual. sua
origem? Classificacao; Oaracteristicas Propagac5o; Reflexio; Difracao-e Interferancia.
OdeSenvolvimento deste- trabalho visa a melhoriana
formacaodo 'professor de Fisica.do 29 grap.

PA ---8 4 tonstruc-So

de Uma txperimentotecaAe
Integrada a uma Propos,ta Curricular.

Dietnich Schiet - Imo-Li-tut° de F2:44.ca c PuZmica

de

Silo Cat-Los - UST..

Est& em construcaoum - conunto experimental a ser
•
usado no curs° -de Ciencias em toda-a redeescblar
de
So Carlos. 0 elenco foi elaborado e selecionado por u- '
ma equipe de 8 professores de Ciencias,de . S5o Carlos
Juntamente com o elenco experimental,procedeu-se a uma
reVisao'do curriculo de Ciencias, lecion.ido nas escolas
de Sao Carlos.

.P2B-1 -

.

ruiji - sreeio

- 1 1:1 'Grau: Atividades para

Ciintias.
- S.L. de S. Banito4, ,Ja; UFRJ ; S,A.Goutant,
SMEC,-RJ; R.S_Atneida,• EzcoZa Vteto de Souza
-

RJ.

Por sollcitac5o dos professores `:do Municpio-do Rio
de Janeiro, a'Secretaria de.Educaoao organizou treina
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mento nos DEC. Levando em considerAcao a carencia real
da formacao especifica na area de Ciencias dos professo
res, o treinamento ensejou uma mator eiciencia de retorno,atraves da sensibilizacao dos professores, quanto .
ao reconhecimento dos problemas e necessidades. ;
Foram utilizados os seauintes componentes:
i) o que 6 Ciencia e como-deve ser ensinada, levando -em consideracao a crianca e seu conhecimento do
mundo real.
II) papel das CienciaS na educacao pritaria.
iii) aspectos historicos - metodologicos das ciencias.
,iv) exemplos de atividades.
v) exercicios de adaptacao para a sala de aula.
A avaliacao do treinamento foi feita atraves de urn
questionario respondido Delos professores.. Vale•a Pena
mencionar-que mais de 90% Dedentreinamento similares ao
apresentado de maior duracao e dando enfase a conteudo
especifico.

P2872 - Velocidade e Ateler'a'cio:-Miniaurso para o

29 Grau
RobeAto Ribe.i&o Beadino

G,Rio

Dez anos de experiencias.no ensino de Ca. lculo pare
turmas de varias.unidades,,da UF11.7se ,consolidam num con.
junto de FICHAS DE TRAPALHO adeqUadas, tanto a calouros•
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universitirios, quanta a alunos do 29 grau. .A derivagao
e a integragfio sac) introduzidas,a partir de um !'modelo
intuitivo incidents", em que a velocidade (aceleragao)6
obtida a partir de grfificos espago (velocidade) - tempo
pela estimativa de coeficientes angulares espago(ve
locidade) e obtido a partir de grfificos de velocidade(a
celeragfio),- tempo vela estimativa de 5reas, Atinge= se
a reversibilidade oPeratoria corn a demonstracfiO, ao nivel do model°, do teorema fundamental do Cilculo sob as
duas versaes: a derivada da area sob o grafico de uma
fungfio.e a propria fung5o; a area sob o grfifico da deri
vada de uma fungao 6 o acrescimo da fungao. 0 model° abrange, pais, o "calculo de areas por integragfio".0 tra
balho situa-se na confluencia da Algebra, da Geometriae
da Fisica e se fundamenta na hip6tese de que tal como o
correu na Hist6ria, o conceito de fungfio nfio 6 anterior
ao conceito de,derivada e que este nao se constroia nfio
ser simultaneamente:com o conceito de integral.
P2B - 3 - "Analise da Interacao entre o Ensino de Fisica

no 29 Grau e a Formacao do Docente de Fisica na
Re'giao de Bauru (SP)"
VatquZnia Peke to da Silva
EducacLonat de BatmAi (SP)

ApanecLda

-

Fundaeao

Pesquisas tem demonstrado que, aparentemente, o en
sino de Fisica no 29 grau e a formagao do docente de'Fi
sica seguem rumos, sem interrelagoes, quer quanto aos
Conteudos, quer quanto aos m6todos utilizados. 0 ensino
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de risica•no 29 graue determinado pelos livros-texto e
a Universidade nao-consegue atingi-lo de forme a implementar,.quer7tOnteados reladfOnadds a realidade que circunda o esiudante,.quer7quanto aos aspectos metologicos
inovadores. Torna-se necessaries tuba proposta de integre
cao,atraved. de formes que . pertitam o desenvolvimento de
unidades.de:•onteudo atraves de enfoques variados, que
integrem o-conhecimento atual ao tradiclonal; onde professores de 29 e '39.graus, alunoS - do cursode formacao
de FiSica e':.29.grau tenham participacao. 0 presente estUdo pretende utilizer-se da discipline Instrumentacao
nara oEnsino com o objetivo de concretizar o encontro de
conteridos e' metodos inovadores tom o ensino de 29 grau,
oferecendo espaco para atuacaodocente-juntocom_alunos.
e professores clue , militam no ensino basic°. PropostasOe
novos donteudos e formas-de atuacao serao testadas.

P2B-4

An5psetritica do Ensino de Mica no 29 Grau
por AlUnos'126c6m'I-OgressPs .nalInivers4dade .,Ista
dual de LOndrina.

Amauxi Gnu, Matia Ivan.iP C:Mantin6; RobeAto
NetAdi. (Dept'? _de F14.i.ca
Univmsidade Eataduat
de Loildkinal.
-

A fim de coletar subsidios necessarios.,a uma acao
. .
pedagOgica mais eficaz,com o objetivo de diminuir o indi
ce de desistencia e-reorovacao - nas-discipiinas basicas
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do Dept9 de Fisica da Universidade Estadual de Londrina,
foi feito um levantamento entre os alunos recem egressos
do 29 grauAk analise de.questionarios evidenciou as
principais dificuldades apontadas pelos quase 300 alunos consultados: a) Ensino excessivamente teorico, sem
vinculo com a realidade do cotidianqb) "falta de ativida
des nao formais no ensino, Causando.desinteresse entre

os alunos; c) falta de integracao - entre as disciplinas
afins Quimica e'Matematica); d) numero insuficiente de aulas praticas; eY'o conteildo, visto .de
maneira superficial e quase sempre direcionado para o
concurso vestibular, gBrandoserLasdeficiencias Conceituais. As dificuldades acima relacionadas, alem de contri
buirem para o obdetivo inicialmente proposto,fornecerao
"feed beer aos professores de Fisica no 29 grau.

P2B-5 - taracterl'sticasAO - Ens'inti de Fisica nas Escolas
da Regiao de Londrina.
Amami Gau, Adafi.i.a Ivanit. - C. Mantint., Robento
UnivenAidade Estadual
Nandi. (Dept(' de FZ4ica
de Londtina).
-

• Uma das atividades do "Projeto de Implementacao do
Ensino de Ciencias Fisicas e BiologiCas nas -Escolas Ofi
ciais da Regiao de Londrina",no ano de 1984,foi analisar
a situacao real do Ensino de Ciencias e, em particular,
da Fisica ma regiao. A coleta de dados foi realizada ,
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,via Inspetorias de Ensino, atraVes de questiondrios aplicados aos professores'eydiretores de

43 escolas de

19 e 29 grau. Foram levantados dadbs gerais sobre a situac5o do Ensino de Fisica, tais como: carga .hordria da
disciplina nas tret series do 29 grau;•quaaificacao• do
docente em exercicio; encargos profissionais; metodos e
tecnicas de ensino empregados; livro-texto utilizado;si
tuaedo dos laborateriot e interesse dos docentes em cur
so de aperfeicoamento e/ou utili2acao. Os - dados demonstram: niimero reduzido de aulas de,Fisica nas escolas oficiais em contraste com escolas da rede particular: au
sencia, quase que total, de docentes licenciados em Fisica; os docentes, em gerdl, lecionaM vdrias discipli nas em colegios diferentes; predomindncia . de aulas expo
sitivas com ausencia de pratiaa de laboratorio; interes
se da maioria dos docentet em se atualizarem em diver pos topicos da Fisica, com enfase em prdtico-de laboraterio. Os dados acima, apes devidamente interpretados
nortear5o as futuras,atividades do proj.eto acima qualificado.

P2B-6 - Utilizagici de Entrevi'stas na Organizacao de Um

CUrsd- de
Moacyft Ribeiko do

Fah° - FEUSP - SP

Pata elaborar um curso de Hidrostdtica;cOm durac5o
de dez horas/aulas,utilizamosentrevistas previas. que.
envolviam conceitos:e situagoes pertinentes a .discuSado
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sobre flutuaeito dos corpos.
0 curso foi organizado,comoparie:dos trabalhos de
senvolvidos pelos alunos de Prdtica de Ensino de Fisica,
no ano de 1984,e oferecidO aos alunos do 29 grau.
Como ponto de.partida para a elaborac5o do curso,u
tilizamos alguns resultados descritos por Piaget,acerca
do desenvolvimento da nocao de densidade.
Os,objetivos propostos para as atividades exigiram
uma comolementac5o dessas informacOes,

;a

que "pretendia

mos utilizar,como ponto de partida,as,nocaies apresentadas pelos sujeitos,acerca do conteudo da Hidrostatica .
Organizamos entrevistas,a fim de.obter informacaes sobre os pontos criticos que - seriam tratados,durante
curso,tais como a nocao de densidade e o conceito de em
puxo. Os resultados destas entrevistas mostraram-se 6teis para um redimensionamento do piano de curso.

P28-/

A Nisid.doIsta:gi5r'ie de PrJtica de Ensino,
•Tentrd de . unia . EESG;AritPciduzindo um Curso de
—

Labdratorio.

ViAceu da Silva e Anna Makin Persoa de Canvatho,
Facutdadc de Educacdo, Sao - Pauto.
No inicio das atividades de est a
- gio,encontratrosa:
tendo dues aulas expositivas por semana e sem instalacoes e
instrumental de laborateirio.
•

A proposta inicial era de sair do lugar comum, in-

troduzindo outra pr5tica didStica e o use dos recursos

3 ► .3

de laboratorio. As aulas de laboratorio'comegaM a

ser

dadas nos - dias de recuperacao, causando um contrastecom
o tipo deCursoqueera mlnistrado,pe . Complementac50 -as
aulas expotitivas, o Curs(' de laboraterio paSSOu a ser aplicado antes das mesmas come introduciO conceitual e
fenomenorogica.
No ano seguinte,a coordenacao,em conjunto coin osprofessores de Fisica, resolveram dolocar Uma:aula de
iaboratorie de Fisica.

P2B-8 - Modelo Modificado deturriculum para SegUndo
-Geay.

yA06.

Lutz CantO4 Gomez e Pnoi. Moactpt

MatAanghato; Cottgio Sevigne, P -. Ategke,RS.

Visando atingir-igualmente alunos que-se, lftirigem
para a area cientifica e alunos que se dirigem - a0 magister'io de la. a 4a.. Series de.primeirO modifica
mos o curriculum de segundo grau . en nossa escola,de tal
forma, queas*.neceSsidades'de se' trabalhar com conceitos
fundamentals e como formalism° fisido e ma .Cetatico.nao
fossem dissoclades.

B - ComOnicaOes Orais
"

02A71 - 0 que -6 "o Espaco Ci6neia Viva?
Memb,toa

do - Espaco Cibitia Viva

P.J.
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0 Espaco Ciancia.Vive a uma ample proposta de trabalho cujas finalidades basicas s5o difundir - e populari
zar a Ciancia, assim como contribuir e apoiar,de -forma
sistematica e criativa,o ensino de Ciancias,no primeiro
e no segundo graus.Os participantes do ESPA(70 CIENCIA
VIVA se preocupam em divulger o conhecimento, nas escolas, ruas,e bairros, tal como ele e produzido, essencialmente na pratica, na experimentac5o, no ensaio e erro,
com conceitos em constante evoliicao, enfim, de um modo
participativo. Com a utilizacaa de audiovisual e video,
discutiremos nossa experiancia de quase dois anos de atividades em pracas, rues e escolas, no estado do . Rio
de Janeiro.

02A-2 - liddifiteOesTrabalho da

Coniunidade Introduzidas pelo

Oevatdo Novai.o. de

.0eiveiut Junion. - Institut('

de FZsica e (uZmLca de Sao CQk.Coe
C.D.C.C.

-

USP.

a um Orgao de extensao universitaria do

IFOSC-USP-Sao Carlos que realize Feiras de Ciencias,L.e
tras eA.rtes anualmente, cria Clubes de CianciaS nas
escolas de primeiro e segundo graus e esta.desenvolvendo uma T..erimentoteca. No presente trabalho,8 feita uma analise de modificacCies na•comunidade estudantil,cau
sadas pela atuacao .da, cJ),c,r. Fol notado_um.grandecres
cimento:dopotencial dos alunos qUe participam • da.
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C.D.C.C. para desempenho de tarefas cientifico-culturaiS
e e proposta a criacao de entidades semelhantes

-a

C.D.C.C., principalmente nos centros que dispOem de Uni
versidades.

02A-3 - E Porque no Teatro para Ensinar Fisica?

Faint° S. Branco e Fernando A. Otiveina
(Institut° de Faica - UFF)
Neste trabalho,

estudamos o teatro como uma for

ma de discussao dos problemas de ensinoe de sua possi'vel utilizacao pra colaboracio de'questaes mais polemicas tads como: Fisica Aristotelica x Fisica Moderna, a
importancia do metodo experimental, o questionamento do
autoritarismo expositor-ouvinte, o horn aluno e o mau
aluno, a pratica humana como motora da Ciancia:
A partirdeurepeca emtras anos,- criamos uma nova
versao de Galileu No 19 ato apresenta-se o esteribtipo de um pessimo professor (como se eles nao existissem) que Dropoe aos alunos um nroblema aparente mente sem solupao- No 29 ato,os estudantes apelam pare,
sua cultura tentando resolver o prOblema de uma forma
nao convencional (e nem sequer imaginada pelo professorl
No 39 ato,o proprio Galileu "resolve" o problema, numa
discussao com a Inquisicao.

0213-1 -

Ensino de iCigncias no 19'Grau: Um Projeto
Tntegragao Universidade
Escola.

de
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Paulo C. Camaxgo, Nelson Studatt (DF-UFSCa41 e
An .13. Lima (EE. 'AtualLo Gu.iao Sao Ca/Lto41
,

Apresentamos as ideias basicas e alguns resultados
de um projeto de melhoria do ensino de Ciancias em uma
EscolaPublica.Estadual de 19 Grau,.contando com aparticipacao de professores e-alunos da UFSCar, membros da
Associecao.de Pais e Mestres e dos professores da Escola. Partindo de uma interagao direta entre professores
da UFSCar e a 'comunidade da Escola,atraves da apresenta
cao de aulas praticas,relacionadas com o atual programa
de Ciencias; conseguimos efetivamente crier -um ambiente
de . grande receptividade e boa cooperacao.entreos parti
cipantes. 0 principio basido que norteia o nosso trabaiho e que o ensino de Ciencias deve se fundamentar, a
partir de experiencia3simples,realizadas por grupos de
alunos, podendo eventualmente envolver tambem demonstra
goes praticas em sale de aula. Sao apresentadas evidancias desta interacaoharmoniosa e positiva,como tambem
exemplos de textos para aulas pratices ja aplicades na
escola de 19 Grau.

02B-2 -"Ensi'llo de Cienci4s de '5a: a 8a. Series em
Barbacema

CakCos HentLique Atbuquenque Mendez
E.E. Socues
FeAteina - MG;
Mania Citia BaAbout
E.E. Chiquinka de* Paiva
MG.
-

-

-
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Nosso trabalho visa apresentar um quadro geral

de

como esta sendo desenvolVido o .conteudo de FisiCa no En
sino de, Ciencias de 5a. a 8a, Series do Grau,da.rede
estadual,na • cidade de Barbacena - MG.
Fez-se um levantamento em cada escola dos meios ma
teriais disf)oniveis ',Ara autilizacgo no Ensino de cien
cias, da carga_horgria, dos problemas mais fregdentes ,
etc. Tracou-se o perfil do-professorado,atraves'de uma
entrevista/questiongrio, onde buscou-se verificar a sua
formacao,as partes do-programa que ele mais enfoca, os
meios materials que utiliza os problemas que mais encontra e,por fim,realizou-se uma anglise dos livros tex
tos adotados nestas escolas nos conte6dos de Fisica.
Os resultados sergo apresentados, bem como uma ang
lise geral e as propostas que acreditamos possam so
lucionar grande parte dos problemas.

02B-3 - Proposta •par'a RelcirmuTagaci de Feiras de

tTinetias
Cantos Hennique-Atbuquetque Mendes

-

Ptoi.

Soanet Feluteinxt - MG.

Procuramos demonstrar a viabilidade de se modificar as atuais .Feiras de Ciencias,a partir de uma experi
encia concreta . vivenciada com os alunos do '29 grau da
E.E. Prof. Soares Ferreira,em Barbacena - MG, na cadeira:de Laboratorio de Fisica, que funciona como discipli
na profissionalizapte. Durante as aulas,os alunos foram
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incentivados a desenvolver uma atividade exprimentalde
livre escolha para suprit a deficiencia das aulas normais de laboraterio "onde as decisees!mais importantes
de uma inveStigac5o cientifica jd foram tomadas,

onde

o material j5 est5 previamente escolhido e a experiencia
orientada para dar certo". A partir da-apresentac5o oral dos trabalhos,tomou-se a decis5o (coletiva) de se
realizar uma MOSTRA dos "melhores trabalhos"..
Discutiremos a montagem e a orientacao dos traba Thos e faremos uma an5lise dos resultadoS', levantando
propostas para a organizac5o de Feiras de Ciencias.

02B-4

"Ekperintia de Ensino de Fisica no 29 Grau
numa Escola Municipal - do. Interior.

Luiz EduaAdo Pnata Cobta - Imstituto MunicipaZ
de Educacaorde laius, WIEus, BeL
Atravea da sensibiliiac5o de todos os professores
da escola, a area de Fisica (80%-dos -professores nHo
tem formacao especifica na disciplina) foi repensada e
reforrulacOes adequadas,para uma melhoria do ensino de
Fisica para o 29 . grau,foram introduzidas.. Foi necess5ri
ria,para isto,uma reciclagem dos proprios professores
que acompanharam um curso de 4 horas/semanal: . dutante
dois semestres. Esta reciclagem contou com apoio _integral da.direc5a da escola. Relataremos os resultados i
mediatos da melhoria de conteGdo dos professores: (i) .
novaprstcuilarpomein,adqu
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situacao real do estudante •(Fisica conceitual).

02C-1 - Qualificacio do Professor de Fisica no Estado

da Paraiba
PA04.

FAaneiseo de A.6.6i4

- SecAetaxia da Edueacao

Feknandes Nobke
e Cuttuita -

Estado

da PaAaiba e Marcia Asaunta Silva NobAe - UFPB.

Este trabalho tem,como finaiidade,dar uma amostragem da deficiencia no quadro do magisterio public° do
Estado da.Paraiba,especialmente na disciplina Fisica
SusCintamente u tentamos abranger tOdos os possiveis aspectos,mostrando qualitativamente e quantitativamente as
falhas do sistema educacional e procurando solucOes.

02C-2 - Proyecto: Metodologia (APFA)
PAo4esoit: Hugo RobeAto

Thieiihso y JoAge

Rubinstein (APFA)
La formacion de profesores de ensefianza media en Fl
sica se realiza en Argentina en Institutos Superiores
autonomos, en Universidades y en instituciones privadas.
Los aspectos metodologicos se cubren, en general con_asignaturas como Didactica Especial de la.'Fisica y Metodologia.y Practiceu.de la Ensefianza de la Fisica. La car
rera dura.cuatro afios, luego de la escuela media o secundaria.
La Asociaciiin de Profesores de Fisica de Argentina
nos ha-encargado la coordinacion del'Proyecto del titu-
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lo, mediante el cual se espera propender a un mejoramiento de los aspectos metedologicos en la formaciOn docente. Para ello, en cerca de treinaa de esos Institu tos de Profesorado se ha comenzado a elaborar paquetes
instruccionales, tomando para ello temas de Fisica carrespondientes a los programas de la escuela media. Estos paquetes son elaborados por grupos de alumnos de
los altimos cursos'de professorado orientados por ..sus
professores de pidactica y de Metodologia. Incluyen ob7
jetivos, guias de actividades, experimentos, problemas,
disefio de dispositivos, instrumentos de evaluacion, etc.

02C 3
-

-

A Exper -rencia de ParticipacEo Direta dos
Professores no Planejamento TdUtational em
Santa Catarina:' 0 Piano Estadual 'de Idutagao
85/88.
Manceto H.R. TAagtenbeAn (UFSC-SC)

A elaborac5o do Plano Estadual de Educacao (PEE)pa
ra Santa Catarina, para 85/88,

ri5o foi feita em gabine-

tes-refrigerados por burocratas da Secretaria da Educacab (SE), mas por delegados eleitos em cima de propos tas, nas Unidades Escolares. Estes delegados participa- .
ramdeCongsMuicpa,RegonsEtadul,qe
definiram o PEE. Este processo foi conquistado por uma
greve de professores e pela participacao ativa de sua
associacao,.a ALISC, na Comiss5o encarregada pelo goyernador de SC de elaborar o PEE. Atraves dele, foi pos
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sivel comecar a fazer a vinculac5o entre o dia-a-dia do
professor e a dimens5o esquecida dofencimeno pedagogico:
a-politica Educacional. A-continuidade.do processo c
implantacio do 'PEE sera definida por comissOes compostzis
primordiamente pelas entidades de classe dos seamentos,
da comunidade escolar. A luta pela implantacAo do PEE
dever5 encontrar,como principal obst5culo,o poder constituido, que desde j5 toma medidas visando A deSmoralizacAo e desvirtuamento dap resolucoes do Congress° Esta
dual de Lages.

02C-4 - Reorganizac5o da Estrutura a Funcionamento do
Ensino de 29 Grau no Contexto da Lei.Fed.
7044/82 - Diretrizes para o Ensino de Fisica.

.Ana Mania de (Jli'veiria - Cooltdenadoxtade Estudos
e Nortmas Pedag5gicas.-SE,Sito Paulo, iAce PedLei.Ad de. Souzd .Gadioti - Coon.denadokia de Istudo4

e.

?dolmas

Paulo.

A elaborac5o Aas diretrizescom o conjunto de pro
fessores depisicada cede estadual: a) caracterizacAo
do ensino atual; b) diretrizes; c) proposta para a viabilizac5O - das diretrizes.

02C-5 - A Formac5o de Nucleos Regionals de Professores
de Fisica.

Lu.Lz Cantos Games a Moacyx Valmanghetto, Cotegio
SivignE, P.Ategke, RS.
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Neste trabalho,apresentamos uma sintese do que ja
foi debatido em Simposiosde Ensino anteriores a respeito da formacao de Nucleos Regionais deProfessores de
Fisica, do que foi feito ate agora, das necessidades,di
ficuldades, fracassos, etc.

02D-1 - Ensino de Ciencias - 19 Grau. Material Dicta- tic°

Guiomak Gomes de Calwatho
Centro de CiEncia4/FAPERJ - SECC.
1. Atuagao do Centro de Ciencias najmplantagao e/
/ou implementacao do ensino de Ciencias,atraves do meto
do da redescoberta,com o use de material didatico dd
beixo,custo elaborado e produzido por seus professores.

020-2 - Aquecedor Solar Dicta- tic°.

.Jotge Robe/L.-to Pimenta, Edison Augusto Luciano
- UNESP, Campus de Rio C.
SP.
0 projeto desenvolvido, financiado vela CPE/UNESP,
consiste essencialmente de um coletor solar plano,de ura
reservatorio tigamtioo e de manual , acondicionados em maleta na
ra transporte. Sua construcao permite que . as partes cons
tituintes sejam facilmente examinadas e montadas para
operacao. Durante os testes que efetuamos com o equipamento, verificamos que o mesmo pode ser utilizado por
-estudantes de qualquer. dos 3 nivei•, uma vez que.se

pies

to a varios objetivos, entre os quais citamos: desper ter a atencao e interesse para o use da energia solar,co
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mo fonte alternativa de energia;.estimular o espiritoci
entifico e criativo;'discutit materiais adequados a
construgao de coletores solares e sistemas . -de armazenamento termico; estudar o mecanismo de conversao da ener
gia solar em energia termica armazenaVel; coletar dados'
sistematizando-os em forma de graficos; verificar a influencia da cobertura transporte e do angulo-de inclina
gao no rendimento do coletor; estudar o efeito estufa e
o mecanismo de termosifao; calcular a quantidade de cafor armazenada no reservatorio. Outras aplicacEles corre
latas sac) possiveis com o equipamento.

02D-3•- Laborat6rio de Fisica de Ba•io Custo
Santo4 Dice AroLibae Fundo

-

Univeasidade

de Passp

RS.

A partir de 1976,api5s uma pesquisa sabre o•Ensino• . '
de Ciencias na regiao e no Estado do Rio Grande do SUI,
onde constatou-se que as aulas de Ciendas eram Oxclusi
vamente.teoricas, comegou-se a trabaihar num projeto que
elimina os dois principais motives apontados como causa
da ausencia de aulas praticas:
19) Construcao e testagem de aparelhos montados em
sua maior parte-com sucatas, portanto acessiveis a qual
quer escola, mesmo das instaladas'em zona rural .
29) Ensinar aos -alunos do'Cursp - de Ciendas e Pro-'
fessores que atuam na rede de Ensino a construir os apa•
relhos, realizar as experiencias e tirar as conclusiies
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teoricas e aplicacOes do fenOmeno observadO.
Posteriormente,trabalhou-se na edicAo de um manual
publicado em 1983.
Atualmente , trabalha-se. na extensao do pro jeto para o 29 Grau e,na medida das possibilidades, para o 39 Grau.

02E-1 - Fisica

Instrumental para Geografia.

Ah.natdo M. Vaz (g4aduacao IFUSP);
Fabio C.M. Aidait Jn (GAad.IFUSP ► ;
M.CA.i6tina Miszono.(gnad.IFUSP);
MaunZcio P.P. Otivei&a (Ghad.IFUSP);
Git Totedo (FFCLHUSP)
0 comportamento refratArio A Fisica,por parte dos
professores de Geografia,a nivel de primeiro e segundo
graus, acarreta uma formacAo deficiente a seus alunos em
temas importantes de Geografia Fisica (forma e dimens6
da Terra, causas das estacoes do ano, nocoes de climato
logia e hidrologia,'etc).
Com o intuit() de atacar tais problemas, foi feito
um esforco conjunto que-envolveu alunos e professores do
IFUSP e do Dept9 de Geografia da Faculdade de Filosofia
da USP, na montagem de um curso de 45 horas, que visava
instrumentalizar, conceitual e experimentalmente, os a'linos do curso de Geografia.
No final do curso,foram feitas duas avaliacaes: uma,pelos alunos matriculados no curso; outra,pelos orga
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nizadores (alunos-docentes e professores). Os resulta dos alcancados mostram que os objetivos iniciais foram
atingidos, alem d*ssoo comparecimento e a participac5o
dos alunos foi superior a media dos outros cursos ofere
cidos por aquele Departamento.

02E 2
-

-

Nociies Intuitivas sobre a Forma da Terra e
Nossa Localizacio no Planeta.
keine da Costa Santos -

UFF, RJ •

Beatiliz Mania Boechat Poweiand Mania de Fitima Atves da Silva Wqgneri. Matques

Macedo -

RJ
ON:CNPq i RJ

UFF,

UFF, RJ

Formalizac5o, aplicac5oe classificac5o de um teste que vise-investigar a noc5o intuitive e os conheci mentos adquiridos, sobre a forma da Terra e a nossa localizac5o no planeta.
0 teste ester dividido em duas etapas: um teste escrito, onde prevalece unicamente a abstra5oi e um teste a nivel mais "concreto",onde a situac5o pr5tica se
far5-presente, evidenciando a contradicao entre os dois
pensamentos, quando este houver.

02E 3
-

-

Das Coi-sas da Vida - Para a Fisica das Coisas: Um
Exemplo em - Eletricidade:
Antonio Augusto Souza Skit°, Dept9 FZsica, UFPB.

'Em que medida . o ensino de Fisica, tal como ester
&nivel:de 29 Graui&u,tilia os alunos & compreenderem o
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mundo em que vivem? Partindo da premissa que Fisica nao
um conjunto-de formulas aplicaVeis a problemas ficticios, buscamos extrair da realidade por eles vivenciada
(o use da eletricidade no automOvel, residencial, motores e aparelhos de som) os conceitos fisicos relevantes
(leis de conservagao, do eletromagnetismo, atra-

v6s da representagao de situagOes problemas: Deste modo,
• foi possivel utilizar os conceitos fisicos pares a com preensao de problemas praticos, estimulando o espirito
de investigagao, as atividades extraclaSse e a motive- .

ca- o

dos.alunos.
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L 3 r PROGRAMAS E CURRIOULOS:PARkOZNSINO DE FISICA'
CooAdenaclota:

PAA2102Deise M. Vi.anna - UFRJ

Nesta linha basica foram desenvolvidos temas qUe
tentarao melhorar o ensino de Fisica. Procuramos enfo car, principalmente, nas Mesas-Redondas,-a.formagao do
professor, entendendo que e este o caminho correto . para
melhorar o ensino de isica em cada grau. Nos Grupos_de
Trabalho,foram desenvolvidos assuntos e apresentadas su
gestOes que poderao ser encampadas pelos professores e
outras que deverao ser encaminhadas a Orgaos oficiais ,
com o mesmo objetivo.
Os assuntos foram abordados nesta linha em 2
Cursos, 3 Mesas Redondas, 9 Grupos de Trabalho, alem de
contribuigOes (ComunicagOes) dos participantes.

-I - RESUMOS DOS.CURSOS :
C 3.1 - HistOria e Filosofia da Fisica - Realidade
Construg5o no Ensino de Fisica :
PfLo6. Manoet Robekto Rab.LJLotta (USP)
0

objetivo do curso e discutir,os- pameis-da

e Filosofia da Ciencia no estabelecimento de concei
tos tais como:realidade, natureza, verdade e objetivida
de. E

feito um esforco para tornar a discussao concreta,

pelo emprego de exemplos baseados'em situagoes fisicas.
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0 curso foi dividido em quatro aulas, com o sequin
to conteudo-esquemitico:
1. o espago da natureza na Fisica;
2. a realidade do conceito de.campo;
3. os dndutivistas Posner e Kuhn ;
4. realidade e construg5o no ensino de Fisica.
Pressup6e-se o conhecimento de Fisica, mas . nao de
Historia ou Filosofia da Ciencia.

C 3.2 - Experimentos sobre.Eletricidade e Magnetism° Projeto Equipamento para Escolas de Nivel Medio:

Rolando Axt p1FRGS)
0 projeto visa incentivar o ensino experimental de
Fisica nas escolas, auxiliando professores,mediante
emprestimo de eguioamento desenvolvido especialmente pa
. ra este fim.
0 curso propiciara aos participantes uma experi6ncia com o conjunto de Eletricidade e Magnetism°.

II - MESAS REDONDAS E GRUPOS DE TRABALHO :

M.R.3.1 - Formac5o do Pesqui.sador e Professor do 39 grau:
1. Regionalizac5o de CurrTculos :
Pto6. AtexandAe Nadu?. (UFPb) - Coondenadok
De algum tempo para ca, uma das expressoes mais re
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petidas entre as pessoas envolvidas com o processo educativo formal 6 a "necessidade de uma Escola (no nosso
caso, Universidade) voltada 'pars os interesses" da comu
nidade e da regiao onde se localiza. A partir desse slo
gan, surge . a discussao que agora vamos nos deter que 6
_
a questa° da regionalizacao de curriculos.
Gostaria de abordar o tema,segundo duas vertentes:
primeiramente, uma de carater mais particular, a da via
bilidade e conveniencia ou nao de .uma regionalizacao cur
ricular num cur-so ddieado

a

forMacao do pesquisador ou

professor do.32 grau em "(de) Fisica e, a seguir,-num en
foque mais geral, alguns questionamentos'que me sac) pos
tos e me preocupam toda vez - que este assunto. 6 levantado.
- 0 curriculo em debate e, como ja foi dito, aquele cujo objetivo 6 gerar pesquisadores e/ou professores de
39 grau em (de) Fisica o que, de certa forma, abrangeos
cursos*de Bacharelado e de Pos-Graduacac;como se apre
sentam estruturados atualmente. Fisica, todos sabemos ,

6 uma ciencia basica e sua caracteristica fundamental ,
a ser bastante enfatizada, principalmente neste nivelde
aprofundamento•escolarizado, 6 a universalidade. Nesse
sentido, o vinculo do conteiido estudado com a realidade
local, regional e especifica, se a forte, na6 6 mais for
te.do que o vinculo . daquele conteudo com qualquer outra
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realidade especifica. 0 estreitamento desSa articulacao
conteildo-realidade local sera feito a partir.da . aplicagao dos principios fisicos universais na formulagao de
propostas de soluciies aos problemas especificos da regi
ao. Tais propostas.podem ser consubstanciadas na Fisica,
na area de "Fisica Aplicada" embora eu, particularmente,
me sinta pouco a vontade ao caracterizar esta area,pois
muito dificil para mim nao confundi-la com Tecnologia,
campo de.trabalho de outro grupo de profissionais, no
meu entender. Talvez, ainda na Fisica, uma saida fosse
a elaboracao de projetos de pesquisa inter ou multidisciplinares como trabalhos de final de curso. Para isto
seria conveniente alterar a configuracao do Bacharelado
atribuindo-ihe um carater terminal que ele atualmente
nao tem, mas isto e outra discussao pela qual eu nao you
me aventurar no momenta, tema de dissertagoes ou teses,
na Pos-Graduagao, etc..
Em termos de regionalizagao, de um modo geral,

a

grande questa() que se coloca, a meu ver, e a servigo de
quem esti sendo feita esta regionalizagao. Historicamen
te, em nosso pais, periferico e dependente do capital
multinacional eonde o Estado, principalmente apos 1964,
o representante dos interesses daquele capital,a maic
ria das tentativas de regionalizacao acabou resultando
em regionalismos. Entenda-se por regionalismo uma pro -
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posta de setor daminante de *vender' como consensual
do espago geografico onde,se,localiza i .zsua ideologia
em contraposigao

a

ameaca real que a penetragao do capi

tal exOgenorepresenta paraa ordem social vigente. Tra
to-se assim de uma busCa de,recuperagao ideolOgica de
uma hegemonia em risco M. Por outro lado, e de modo
nenhum gerando uma contradicao,apesar daszoarencias, o
prOpio-capital endossa, num certo . sentido, essa propos
ta,inoculando-acom seus valores, padroes e praticas a
fim de atribuir a esiaregiao,umnapel bemhdefinido no
processo produtivo (fornecedora de recursos a materias-primas, de mao-de-obra "adequada", consumidora de de terminados bens, etc..). As consequencias ideolOgicas
deste fenOmeno sao facilmente identificaveis: (micro)na
cionalismo exacerbadosatingindo.algumas vezes uma xenofobia e uma impermeabilidade radical a propostas real mente inovadoras (novo ..liberador de forgas
gualitarias) . (2), as quais nao serao certamente veiculadas pelas "Redes . Globo" da vide, fomentando-se assim um
reacionarismo que.apenas contribui oara a manutengao da
situacao vigente, de exploragao da maioria dos.membros
da Comunidade.•A superagao do confllto.exploradores •x
X explorados, esta sim um passo em diregao ao no4o,6 re
tardada pelo mascaramento deste conflito sob um consen.
.
.,
so forjado. 0 paradigma para a confecgao dessa digres -
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s5o foi o regionalismo Nordestino. Assim, tendo em mento a estrutura social,econOmica e politica vigente e as
lititaceies inerentes

a

Escola,como geradora de um pro -.

cesso revolucionario, pela sua natureza super-estrutu ral, em termos de propostas para regionalizacao curricu
lar, acho que, alem do que foi apresentado inicialmente,
como sugestoes especificas que necessariamente devem ser
implementadas, e fundaMental, para que o pesquisador e/
/ou professor do 39 grau em Fisica sejam capazes de con
tribuir com algo novo( no sentido anteriormente explici
tado, para a regiao em que vivem);um solido dominio de
conteiidos de Fisica, NistOria e Filosofia da Ciancias ,
alem de formagao pedagOgica adequada. Sera esta bagagem
a que subsidiary sua atuacao profissional eficiente
ambas funcionarao como resnaldo e motivagao para o enga
jamento deste profissional / cidadao nos movimentos sociais que, efetivamente, estejam inseridos na busca de
verdadeiras inovagoes. Penso, ainda, que qualquer outra
proposta de regionalismo,que nao leve em conta o que foi
dito antes,corre o risco de ser inganua, artificial ou,
pior, danosa

a

formacao do pesquisador ou professor em

(de) Fisica.
Finalmente, gOstaria de agradecer a Rosa Maria Godoy Silveira e a Demetrio Delizoicov que muito contribu
dram para a constrbgao e a explicitagao dos posiciona -
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mentos apresentados.
. Nbtas explicativas :
(1) - A questa° do regionalismo aparece nrofunda,examS- - .
tiva e completamente dissecada em "0 Regionalismo
Nordestino" de Rosa Maria Godoy Silveira, 1984.
(2) - Licenciatura em HistOria: estudos-e propostas, mg
1, joao Pessoa, PB, Junho de 1984. DocumentO apre
sentado pelo Curso de Eistoria do Campus da UFPb
no II Bncontro.Estadual de'Reformulagao dos- -Cur
-sos de.Formagao do Educador (Joao Pessoa, 18-20 .
.06.1984).

2. 0 Curriculo de Forthacio dos Fisicos

:

P/Lo6. Lutz PingueLei Roza - (COPPE-UFRJ1
Liao e muito simples tratar de um assunto com impli
cacoes' tao vastas e bastante polemic°. A experienciaque
me permite abordar, ainda que parcialmente, esta ques tao, vem de. atividades exercidas. Na graduacao em Fisica, como professor de Mecanica Analitica, Mecanica Clas
sica, Ondas Eletromagneticas, Fisica Nuclear e Mecanica
Quantica, no Instituto de Fisica da UFRJ entre 1969
1979; no curso basic°, nas disciplinas de Fisica I e II
de 1979 a 1982; na nos-graduagao em Fisica na disciplina de Particulas Elementares e na pes-graduagao em Enge
nharia, na COPPE, em disciplinas da Enoenharia Nuclear
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e da area Inter-disciplinar de Energia. Explicito isto
porque assim me defino e deixo claro como se formaram as

opinioes que exponho aqui.
0 curriculo de. Fisica geralmente tem dois objeti vos: a formacao do oesquisador e do docente universitario e a formacao dos professores de nivel medic', ou seja,o bacharelado e a licenciatura, respectivamente. Omi
to propositadamente a formacao de fisicos para atuar em
outros campos profissionais que nao a pesquisa basics em
Fisica e a docancia.nos niveis medic) e superior. De fato, este objetivoilindacpe,assradallente esteja
incluldo no bacharelado,nao existe efetivamente. Basta
ver a carga de disciplinas voltadas Para o estudo de Fi
sica.Fundamental-no bacharelado para verificar isto. 0
curricula a composto predOminantemente de. assuntos rela
cionados a Fisica Quantica e Relativistica com suas a plicagOes especificas

a

a

Fisica de Particulas e Campos ,

Fisica Nuclear, do Estado Solid() e areas correlatas

(al incluida a Mecanica Estatistica) e, finalmente

a

Re

latividade Geral.
Excetuada a parte experimental, os primeiros principios, fundamentais para todask.as aplicacoes da Fisica
e as tecnicas de resolucao de problemas, inclusive a Ma
tematica Aplicada, a maior parte da tematica a distante
dos possiveis.campos de'aplicacao. Mesmo a Mecanica,
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Eletromagnetismo e a Termodinamica classica sao ensinadas mais voltadas ao mundo microscopic° da pesquisa fun
damental do que ao mundo macroscOpico da tecnica.

E

claro que podemos entender esta situagao: a limi

tacao histOrica do mercado de trabalho -e a consequente
dificuldade de definir um objetivo de formacao,capaz de
delimitar um conjunto preciso de assuntos a serem ensinados,para atender as esparsas possibilidades de ern:Dr - ego para os fisicos. Estas possibilidades se totnam, ape
sar do tipo de desenvolvimento dependente de importacao
e tecnologia, maiores em alguns campos especificos.
Neste contexto, a forMagao-do fisico,na graduacao,
destina-se principalmente

a

orepara-lo para a pOs-gradu

agao, imprescindivel para a carreira na pesquisa,cienti
fica. Neste aspecto limitado, ainda assim, o curriculo
6 criticavel por abordar,de modo incompleto,assuntosque
sao retomados na pOs-graduagao, as vezes repetitivamente. E o caso da serie Mecanica Quantica I, II, III, IV.
0 outro lado da graduagao em Fisica, a licenciatura, merece uma atengao maior do qUe tem merecido em mui
tas instituicOes. A formagao de professores de 29 grau
tem um efeito multiplicador enorme, pois deve destinar-se a parcelas muito maiores da populacao.
Frequentemente,a licenciatura 6 encarada como um
curso de segunda classe, em que as disciplinas devem en
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volver um menor grau de dificuldade Para atender aos me
nos propensos ao estudo da Fisica e nao para estimular
os que tem a vocacao Tiara um magisterio mais ample do
que o universitario. Obviamente,a precariedade do ensino de 29 grau, espeOialmente em alguns estados, e fator
determinante para este desestimulo em grande parte.
Intrinsicamente, a licenciatura padece freqbente mente de ser um bacharelado reduzido e mal dado,

com

meios cursos de Fisica Moderna, de Eletromagnetismo,etc.
Alem disto, tempo preciosodos estudantes 6 empenhadoem
disciplinas pedagogicas, muitas vezes tambein mal ministradas, restritas quase ao treinamento nragmatico e sem
embasemento teiirico das Ciencias Sociais. Falta constan
temente um melhor estudo da Filosofia e da Historia da
Ciencia, da Sociologia da Ciencia, de Logica, de Episte
mologia, no intuito de elaborar uma visa° da Fisica
do prOprio Metodo Cientifico,

3.

.A Interdisciplinaridade no Ensino de 39.Grau :

P206. At6ento Vittani - (IF/USPI
.Introducao :
0 ensino de Fisica no Brasil continua anresentando
as mesmas caracteristicas

ha

muitos anos: dominio abso-

luto do formalismo "matematice e de sua aolicacao em
exercicios nadronitados. Como conseqdencia, temos em.
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nossas escolas superiores um ensino eseeril e
ente.'Esteril,porqUe levy a uma progressivaeliminacao
da criatividade dos alunos, e ineficiente,porque nem se
. - .
quer consegue seus objetivos de treinamento dos. alunos,
os quais, devido

a

monotonia das atividades,perdem pro-

gressivamente seu interesse pela Fisica.
Em suma, nos parece que, em nossas escolas superio
res, nao se persegue o objetivo de criar situacoesi.nas
quais o aluno aprende a pensar "fisicamente".
Para sermos mais especificos, consideramos . que pen
sar "fisicamente" engloba as atividades de:
- Entender, manipular e explorar ideias fisicas e
modelos teoricos.
- Perceber, inventar e explorar analogias fisicas.
- Levantar - hipoteses e pressupostos.
- Construir, aplicar e modificar imagens fisicas.
A introducao,no curriculo,de conteados interdisciplinares e de atividades corresoondentes

é a tentativa

de oposicao a esta situagao doente do ensino de Fisica
no Brasil.
1. A tese
Os conteudos interdisciplinares funcionam como catalisadores para uma aprendizagem significativa dos con
teudos de Fisica, quando associados a atividades adequa
das.
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Os elementos importantes desta tese sao:
conteudos interdisciplinares: ideias e produtos dspesqiiisas em areas diferentes da Fisica, que estao re
lacionados com o ensino de Fisica.
catalisadores :pequenas "doses" de conteudos com alta
potencialidade Para estimular a aprendizagem com plexa que envolvenreformulagaes, revisees, encade-amentos de raciocinio, etc..
aprendizagem significativa : aprendizagem que faz com
que os conteudos de Fisica se tornem familiares,en
raizados e ativos no pensamento do aluno.
atividades adequadas : atividades associadas aos conteia
dos interdisciplinares, incluindo sinteses, discus
sees, exnlicitacOes verbais, analises, resumos,cri
ticjs: tem o papel de envolver o aluno na sua tota
lidade.

• 2. Conhecimentos Interdisciplinares Relevantes
Estao localizados em tres areas de pesquisa:
1 - Educacao cientifica,
2 - Histeria da Fisica,
3 - Filosofia da Ciencia.

2.1 - Analises e Resultados -das pesquisas sobre "concep
gees.espontarieas".
As pesquisas nesta area tem apresentado resultados
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interessantes, que podem.ser resumidos desta maneira:
a) Os alunos enfrentam o ensino de Fisica com umaserie
de conhecimentos previos, revelados atraves dos er ros sistematicos, cometidos em proves, e tambem atra
ves de respostas nao ortodoxas dadas quando submetidos a entrevistas e nerguntas de tipo qualitative.
b) Estes conhecimentos "previos" sao originarios da.pra
tica do dia a dia e do contato ,com os meios de comunicageo. t possivel encontrar teorias de conhecimento que,de alguma forma, e ate' certo ponto, expliquem
a genese e o desenvolvimento dessas nogoes "espontaneas": A teoria de Piaget, que privilegia a agao como fonte de formagao .dos conceitos,e, em nossa opi niao, uma des teorias mais satisfatorias a esse respeito.
c) Estas n4gOes espontaneas,as vezes,se apresentam es truturadas em niicleos .conceituais em torno de ideias
chaves, que dao grande.estabilidade ao conhecimento.
No'caso da Mecanica, as nogoes espontaneas de forma,
velocidade, aceleragao, trajetoria, distancia nercor
rida, intervalo temporal, transmissao de movimento

4

observador, 1:4ndem ser entendidas a partir da ideia
central de movimento absoluto. 0 movimento seria aly
go de absoluto,independente de observadores, "em sip
quase a essencia , dos fenomenos'fisicos.
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d) No entanto, estas nogoes revelam pressupostos e idei
as basicas nao muito diferentes das que sustentaram
ou sustentam programas de pesguisa cientificas. Por
exemplo,a ideia de movimento absoluto e muito famili
ar na Historia da Fisica, e estava na base, nao somen
te da Teoria Aristotelica, mas tambem da Teoria do f
ter na sua formulacao do inicio deste seculo.

2.2 - Analises e resultados das pesquisas sobre genese
e desenvolvimento das teorias da Fisica.
Estes conteildos referem-se a:
- Ideias fisicas basicas e suas diferencia0es e articu
lacoes posteriores.
- Condicoes culturais e sociais do desenvolvimento das
teorias.
- Confronto entre teorias alternativas.
- Relacoes entre teorias e exoerimentos imoortantes.
- Relacoes entre teorias e formalismos utilizados.
Exemplos destes conteudos, referentes

a

Teoria da

Relatividade, sao dados oor:
-

Caracterizacao do movimento uni•orme como "fisicamen
te" irrelevante e sua ampliacao Para o movimento acele
rado na Teoria da Relatividade Geral.

-

.§.ituacao de extrema atividade e criatividade do comeco do seculo, corn o nascimento das teorias da Relatividade, da Fisica Quantica, e corn o coroarnento de
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"revolucao" eletromagn4tica.
Confronto entre a Teoria da Relatividade e a Teoria
do rater de Lorentz, e'o sucesso da nrimeira.
-

Papel dOs experimentos. significativos sobre a varia
cao da massa com a velocidade.

-

Contribuicao-da Matematica Quadri-dimensional

de

Minkowski e sua expansao para a Relatividade Geral.

2.3 - Analises e Resultados das pesquisas sobre a funda
mentaca6-enistemologica do conheciatento cientiflco.
Estes conteados referem-se
- Relacao entre teoria, formaiismo'matematico e dados
exnerimentais.
- Nocao de desenvolvimento e de :progress° cientifico.
Comp exemplos-destes tinos de conteudos-podemos

- 0 debate entre positiVistas e realistas sobre-o.signi
ficado das teorias e sua relacao com a.realidade:
- 0 debate entre Popper e Kuhn sobre as caracteristicas
do progresso cientifico.

3. Contribuicoes esoecificas dos conhecimentos interdisciolinares :
3.1 - - ConcepcOes "Espontaneas"
As contribuicaes especificas das nesquisas , e dos
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dados sobre concepcoes "espontaneas" podem ser resumi dos dessa forma:
a) Atraves dos testes•e dos problemas utilizados naspes
quisas, e atraves de discussaes em grupos, "conscien
tizar" os alunos acerca dos conhecimentos e das no coes que eles possuem.
b) Mediante a snalise, em grupos e .com o•docente,dos fe
nomenos fisicos familiares, das experiancias de labo
ratorio, das demonstracoes didaticas e das experiendias imaginarias, questionar as limitacoes dos conhe
cimentos "espontaneos". Questionar tambem os textos
didaticos, quando utilizam expressOes ambiguas.
c) Mediante a discussao das estruturas das concepcoes
"espontaneas", introduzir a nocao de estrutura de uma
teoria e preparar os alunos pars um melhor desemoe nho na tarefa da docancia.
d) Mediante a discussao das ideias basicas.e dos pressu
postos das nocoes espontaneas, introduzir o aluno na
discussao filosofica dos pressupostos-das teorias an
tigas e modernas.

3,2 - Genese e Desenvolvimento das Teorias Cientificas

As contribuicOes para o ensino de Fisica,das pes
quisas e dos resultados desta area de conhecimento,no dem ser_apresentadas desta_forma:.
a) Complementar a cultura do aluno,discutindo sistemati
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camente, e em casos"concretos, as relacOes entre pes
guisa cientifica, situaceo e condigoes sOcio-econ8mi
cas e.pressoes ou orientacoes politicas; e as rela goes entre ideias cientificas, pressupostos filosofi
cos e condicionamento religioso-cultural.
b)"Conscientizar" o aluno de que as teorias fisicas, alem de fOrmulas e exercicios,seo constituidas de uma
"heuristica" (que inclue ideias basicas, enfoque, vi
sao de mundo, imagens dominantes, estrutura), cujo co
nhecimento amplia-se atravesda analise historica da
genese e da .evolugao das teorias. Desta maneira, o a
luno amoliara seus horizontes,aprofundando seu oreoa
ro para a docencia.
c) Mostrar aos alunos a existencia sistematica de teo rias alternativascom pressupostos diferentes, na His
toria da Ciencia e orepara-los para a possibilidade
de pesquisar ou propor teorias modernas alternativas.
d) Preservar a "memOria" cientifica da comunidade,estimulando a perseveranga nas oesquisas e nos projetos
de major f8lego. Estimular tambem uma pe'rcepgao mais
realista da atividade cientifica e de seus.condicionamentos.

3.3 - Fundamentagao Epistemolagica da Pesquisa Cientifi
ca.
Os debates e as pesquisas,nesta area de conhecimen
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to,podem contribuir Para o ensino de Fisica das seguintes maneiras:
•a) Abrir a mente do aluno

a

possibilidade de adotar pos

turas filosoficas diferentes das atualmente dominan,
tes na comunidade cientifica, e sugerir a possibilidade de estruturar o ensino a partir destas novas pos
turas.

p)

Ampliar a nocao de progresso cientifico,atraves da
discussao das diferentes teses a respeito do assunto,
e analisar, en alguns casos, a contribuicao e a in fluencia da postura filosofica diferente.

c) Estimular os alunos a refletir e a criticar, de forma construtiva, o ensino de Fisica, e os pressupos tos filosoficos implicitos nas posturas dos docentes.
d) Estimular os alunos a analisar criticamente o panel
dos meios de comunicacao e sua contribuicao na divul
gaga° cientifica.

3.4 - Interagao entre Ctmhecimentos Interdisciplinares.
Os varios conhecimentos interdisciplinares sugeridos em nossa tese, abrangendo principalmente a analise
da natureza das teorias cientificaS, das ideias basicas •
nelas contidas e a "conscientizacao" do aluno sobre sous
conhecimentos,independentes do contexto escolar, auxili

anio:
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a) A reconciliagao do-estudante com a Fisica, atravesda
percepgao de sua possibilidade intrinseca de "pensae
fisicamente, e atraves do contato com teorias de alguma maneira analogas as que ele possue.
• b) Canalizagao de parte do interesse do aluno para a es
trutura e os pressupostos das teorias cientificas e
das nogoes nespontaneas", ampliando a compreensao do
significado da atividade cientifica.
c) Quebra da "ideologia" dominante na comunidade docente, que se•considera implicitamente como anica • fonte
do saber cientifico, e tambem o aluno como radical mente incapaz de contribuir para o processo cientifi
co e de inovar neste processo. Como conseqbencia, to
remos um estimulo para a discussao mais engajada entre alunos e a possibilidade de colaboragao real entre alunos e docentes.

G.T.3.1.A - 13acharelado: Grau Terminal? Conteido Curricular. Regionalizacio de Curriculos :
Coondenadon: Pkoti. Mason V.Cabtho Fania
IPUC/RJ)
Reconhecendo o papel do Simposio Nacional de Ensino. de Fisica como irradiador de ideias sobre a questao
do reconhecimento da profissao de fisico e sobre a exis
tencia de propostas ccncretas da terminalidade do bacharelado,
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e de simplificagao e setorizagao'de curriculos de bacha
relado, o grupo composto por 10 professores discutiu o
assunto proposto e consubstanciou o resultado dessaSdis
cussoes nas duas or000stas a seguir atresentadas:

.P4opoeta A

:

Propomos que a Diretoria da SBF.convoque para discussao,nos Departamentos e Institutos de Fisica,as se guintes questoes:
I - Sobre a estrutura atual dos curriculos de bacharela
do, destacando os aspectos:
a - A carga horaria das disciplinas seja estabelecida :De
lo conteudo minimo para a formagao do aluno, evitando
proliferagao desnecessaria de disciplinas sobre o mesmo
assunto, obrigatorias e/ou optativas. Definigao de

um

curriculo que caracteriza a formagao basica do fisico
comum a nivel nacional.
b - Necessidade de criagao de estruturas setoriais (e ventualmente interdepartamentais) definidas pelos conte
que permitam o encadeamento dos mesmos (evitando
repetigOes desnecesserias ao longo do curso), a favoregam interagao e coordenagao dos professores das disci plinas afins.
A ideia e recuperar as vantagens da estrutura da

catedra, sem os nrofessores catedraticosmas com as res
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ponsabilidades melhor definidas. Por exemolo:-eleic.aode
um coordenador de setor.
II - Diversificacao da formagao do Bacharel em Fisica em
areas aplicadas.
Definido um curriculo basico comum (item I),a diver
sificagao da formagao do Bacharel podera ser feita atra
lies de disciplinas optativas especializadas. Essas dis- ciplnasoderfmuCsodeEpcialzgo(m
diploma equivalente), cujo nucleo inicial podera ser usado para completar o Bacharelado. 0 conjunto de disciplinas podera cor•esponder a dois anos de curso, sendo
um ano apOs o Bacharelado.
As opcOes de especializacao poderao ser definidas
em fungao da c apacidade de formagao de dada Universiciade e do interesse regional.
III - Alunos que \Tao para a pos-graduagao ooderao com pletar o Bacharelado,fazendo,como optativas,disciplinas
da pos-graduagao,basicas,para a linha de pesquisa esdolhida.
A proposta baseia-se nos sequintes trabalhos: Nelson de Castro Faria - Atas do II SNEF - Belo Horizonte1973; Discussao Interna PUC/RJ - 1978 - nao publicada .
Amelia Imoerio Hamburger - "Curriculo or000sto (par Comissao Oficial da Congregacao) em 1983 para a Formacap
em Fisica no IFUSP Cinquentenario",publicagao IFUSP/507,
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enviado para publicacab em Ciancia e Cultura - 1985.
A Diretoria da SBF pedira que se promovam discus -

sOes e enviem suas manifestagOes

a

SBF. A analise des -

tas respostas estara a cargo de uma comissao de traba lho.junto

a

secretaria de ensino. Os membros dessa co -

missao estarao disponiveis para participar das discus saes e explicar a pr000sta.

.Pnoposta B

:

Propomos que a SBF organize,nas tres prOximas reufloes da SBPC, simpOsios ou mesas redondas sobre ensino
especifico do 39 grau: onde se discuta o contend°, enfo
que, metodologia, avaliagao; coordenagao, etc.., de con
juntcsde disciplinas, por exemplo:
-Termodinamica e Mecanica Estatistica - 19 ano - 49 ano.
-Fisica IV, Estrutura da Materia e mecanica Quantica.
-Mecanica e Fisica Matematica•
-Fisica III e EletroMagnetismo•
-Ensino de LaboratOrio Basico e Tecnicas de Fisica Exoe
rimental•
Os membros oarticioantes destas atividades deverao
ser indicados pelos Deoartamentos e Institutos consulta
dos pela SBF para este fim.
Esse conjunto de atividades proporcionara uma avaliagao dos cursos do curriculo basico,dando subsidios ,
para discussao aprofundada por ocasiao do proximo SNEF;
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daqui a tres anos.

G.T.3.1.B - POs-Graduac5o: Formac50 do Pesquisador e/ou
Professor do 39 Grau ? Conterldo Curricular.
Interdisciolinaridade. Regionalizac5o de
CurrTculos.

Coondenadon:PILo6. Mucio Amado Continentino
(IF/UFF)
0 grupo constituldo de oito pessoas iniciou

seu

trabalho,discutindo a relacao entre pesquisa e docencia.
Lamentou-se que estas atividades sejam normalmente oensadas como desvinculadas uma da outra e at em competicao. Pareceu-nos que a origem desta dicotomia'esti base
ada numa concepc&o de ensino cano repetiao do que esti nos
livros e de pesquisa como elaboracao de formulas e producao de.artigos. Objetivamente,essa dicotomia se manifesta atraves de um curriculo com um numero excessivo de
cadeiras que,POr outro lado,refletena inexistencia de
uma ideia clara do que se pretende com a pOs-graduacao.
Rejeitamos, por principio, a pseudo-dualidade pesquisador - professor e rensamos que ambas as ativida
des estao reunidas na conOepc5o mais ampla de "pensar
em Fisica". Desta forma, comoreendemos o ensino como o
esforco para que o aluno aorenda a pensar fisicamente e
que,atraves deste Processo,estaremos preparando•este aluno para -pesquisar e ensinar. Do ponto de vista pr5ti-.
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co, achamos necessario encorajar, atraves da concessao
de creditos, os alunos a seminarios,aprendendo a transmitir o seu conhecimento.
Achamos que,em um pais como o

ainda mais

importante enfatizar o carater complementar das ativida
des de ensino e pesquisa. Devido

a

nossa falta de tradi

cao de pensar cientificamente a natureza t e diante,mui tas vezes,da impossibilidade de transfOrmar o conheci mento cientifico em realidade tecnologica, a transmis sao do conhecimento adquire um aspecto - fundamental. Con
cebemos o professor como um multiplicador de ideias e
,

atraves dessa atuagao,que muitas vezes o pesquisa

dor encontra seu verdadeiro sentido em nosso contexto
social.
Ao abordarmos o terra da interdisciplinaridade,
consenso no grupo terminou. Con%tatamos que a existen cia de curriculos extremamente rigidos p a compartimen- .
talizg5odsver patmnosuiverdatual torna dificil aos alunos,interessados em cadeiras
pedagogicas,poder cursar estas cadeiras nas areas de
Educaao. Discutiu-se, entao, a conveniencia de haver
cadeiras pedagogicas dentro dos cursos de Fisica.Mas nao
chegamos a um consenso. Foi enfatizado,entretanto, que,
em qualquer situacao,deve sempre nrevalecer a formacao
em Fisica do professor - pesquisador.
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A questao da regiOnalizacao dos curriculos foi a bordada muito superficialmente devido ao adiantado da
hora. Falou-se rapidamente sobre o panel do fisico em
uma regiao carente e do incomodo que causa a atividade
de pensar e diScutir Ciencia naqueles que resolveram
tribuir a certas regioes do pais destinos menos nobres.

G.T.3.1.0

-

'

A

FTsica nos outros CursOs.de Formacao do

Pesquisador e Professor do 39 Grau (Biologia, Matematica, Engenharia, Farmacia,Quimica,.Geografia, etc..)

..:

Coaxclenadwia:P,Lo0 Cecil

Robaotta

_

(USP)

RecomendacOes:
1 - Organizacao de grupos regionais Para discutir e tro
car informacoes a respeito do Ensino de Fisica para
nao-fisicos, sob uma coordenacao geral.
2 - T.ealizacao de um encontro, na prOxima Reuniao Anual
da SBPC, para discutir as proPostas e recomendacOes
regionais.
3 - Divulgacao dessas duas organizacoes no proximo flume
ro do Boletim.
Obs.: Este grupo de trabalho reuniu-se com 5 participan
tes.
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M.R.3.2 - Formagao do Professor de 29 Grau de Fisica:

1. Pko6;Robento - Nakdi fDept.F.I.sica

CCE

-

UEL-PR)

.Cookcienadok:
Toda a problematica ligada 5 . formag5o do professor
de 29 grau de Fisica deve ser analisada paralelamente a
uma quest5o bastante importante: quern efetivamente leci
ona Fisica no 29 grau? Percebe-se que, embora os cursos
de licenciatura em Fisica tenham sido questionadas evarias
tentativas teahamsidafeitas no sentido

de

mudar seus curri

culos, um dos aspectos a ser. considerado e se estas
mudangas ir5o afetar, 'Delo menos a medio prazo, o pro fessor em exercicio e, por extensio, a parcela do corpo
discente por ele atingida. N5o devemos interpretar esta
colocag5o como uma afirmag5o de que as mudangas curricu
lares que est5o sendo propostaS n5o s5o importantes. t
evidente que sao. 0 que se pretende.discutir

.5

se estas

mudangas ir5o produzir resultados a medio prazo,pelo me
nos. Estas mudangas devem ser paralelamente acompanha das de urgentes providencias no sentido de se assistir
o professor em exercicio.
Vejamos o exemplo de uma regido, que, segundo os
levantamentos efetuados (1),caracteriza a situag5o ante
riormente exposta e pode ser considerada como uma amostra significativa do que acontece em termos gerais em
todo o pais. Trata-se dos levantamentos realizadoe pelo
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Depto. de Fisica da Universidade Estadual de Londrina ,
junto ao Niicleo Regional de Ensino da Secretaria de Edu
cacao local. Estes resultados foram apresentados em ses
sao de paineis neste VI SNEF. Verifica-se que, nesta re
giao , apenas 5% dos professores de Fisica tem como for
macao universitaria a Licenciatura Plena em Fisica (
NRE de Londrina comoreende 18 cidades). Os 95% restan
tes sao professores licenciados em Matematica (Licencia
tura Plena com registro em Fisica), licenciados em Cien
cias (Licenciatura Curta) com comolementacao em Matematica, alunos e/ou licenciados em outras areas. A oroliferagao de cursos Ae Ciencias, tipo curta licenciatura
na regiao, gerou a criacao de varios cursos de Matemati
ca,facilitados•pela nao necessidade de laboratorios e e
quipamentos mais sofisticados para instalacao do curso,
conforme as exigencias dos Orgaos superiores. Embora a
Universidade Estadual de Londrina oossua o curso de licenciatura plena em Fisica,

DOUCOS

sac, os licenciados

que conseguem oenetragao no mercado de trabalho local ,
em virtude do major numero de licenciados- em Matematica
e outras areas. :0 ultimc concurso Para o magisterio ofi
cial,ocorrido ha alguns anos,agravou a situacao, poisos
criterios utilizados oara aprovacao levaram - em consideraga° o tempo de magisterio no ensino public° oficialdo
Estado. Desta maneira/os professores com mais tempo de
servico, embora nao licenciados em Fisica,na sua maioria,
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tiveram prioridade na contratagao. Desta forma,os docen
tes de Fisica em exercicio, na maioria das vezes ,nao tem
na Fisica sua primeira opgao de docencia. Isto e percebido pelo aluno (2) que, desinteressado pelas aulas essencialmente expositivas, Passam a relegar a Fisica a
um segundo piano. Isto contribui para que os cursos de
Fisica,nas Universidades da regiao,tenham uequena procu
ra por parte dos candidatos aos cursos superiores, com
a consequente formagao de poucos profissionais,tanto co
mo licenciados para o futuro magisterio como bachareis,
isto e, direcionadosa pesquisa,necessaria ao desenvolvi
mento tecnolOgico do Pais.
0 problema acentua-se.ainda mais quando, interna mente nas escolas de 29 grau estaduais, as discussaes
para reformulagao das grades curriculares pecam pela au
sencia de docentes licenciados em Fisica, tendendo a atender interesses de docentes ou gruoo de docentes
outras.areas. Nao ha uma discussao profunda, isenta de
interesses, para as reformulagoes. Estas diferengas nas
grades curriculares sao,em parte,responsaveis pela evasao de alunos da classe media,atraidos pelas escolas oar
ticulares,onde a carga horaria semanal de Fisica é ge ralmente superior e direcionada para o concurso vestibu
lar. Embora sejam raras as escolas oarticulares

que

tenham, em seu quadro docente,professores licenciados em
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Fisica.
Urge-se, portanto, paralelamente as reformulacOes
de caniculos, uma acao no santi<kode serenidesenvolvidos mecanismos no sentido de melhorar o nivel do professor em
exerCicio, principalmente nas escolas estaduais, pois ,
os docentes destas escolas, apps aprovagad:em . processo
seletivo,serao efetivos no magisterio.
Uma sistematica constante de atualizacao e/ou espe
cializacao para .estes docentes, aliados a um trabalho
de conscientizacao de seu papel como educador e como ci
dadao, e imprescindivel. Influir nos. processos de con tratacao de docentes e,consequentemente,nas grades curriculares das escolas oficiais e exigir maior rigor
cumprimento das leis pelas escolas particulares e

uma

tarefa que cabe a todos nos, particularmente as associa
toes de docentes, sindicatos e centros.academicos. Lu tar por melhorias salariais e tambem -importante oaraque
o professor seja.valorizado como profissional e novamen
to a escola publica torne a ter o valor de debtaque que
mereceu num paSsado recente.

(1) Caracteristicas do Ensino de Fisicas: nas Escolas 0ficiait da Regiao de Londrina.
R.Nardi,
(P2B-5)

Atas do VI SNEF
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(2) Anilise Critica do Ensino de Fisica no 29 Grau por
alunos recem ingressos na Universidade Estadual de
Londrina.
M.I.C.Martins, R.Nardi, A.Gau; Atas do VI SNEF
(P2B-4).

•2. Puq.Fetnando Dagnoni PAado (Depto.F24ica-UNESP)
A formagao de educadores no Brasil - e a formagao
do licenciado, em especial - tem sido debatida,nos ulti
mos anos,com intensidade,provavelmente nunca antes atin
gida. Um de seus diversos aspectos ainda nao suficiente
manta aprofundados é a qUestao do grau de proximidade en
tre os curriculos de bacharelado e de licenciatura.
-Ao final da decada de 60, como decorr6ncia da ex pansao do ensino, por um lado;, e da inger&ncia de orga 7
nismoetrag nducaobrile,noutr
lado, os:curriculos de licenciatura se afastaram dos
respectivos bacharelados. Desta providancia; - mais acen-_
tuada nas areas de ci6ncias exatas e naturais e que se
imaginava tanto necessiria para sunrir a demanda de pro
fessores,como justificada por nermitir a caracterizacao
desSes profissiOnais, afloroutm lado perverso: o profes
sOr,longe da prodticaodo conhecimento, ensinando que
mal conhece, praticamente recluz,ido a um animador de tur
mae utilizando materiais de ensino que recebe prontos.
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A lipenciatura curta e polivalente é a formalizacaoe xemplar. dessa tendencia.
0.movimento vela reformulacao-dos cursos de pedago
gia, a partir do final da decade de 70, embora ressalte
amecesSidade-de•uma formacao pedagOgica e educacional
mais prOfunda dos licenciados, nao discute claramente as
implicacoesdO ,distanciamento na formacao de professo res-e bachareis em areas especificas.
Considerando-se que é consensual que o ensino deve
se constituir hum processo,onde o conhecimento sempre
inacabado, dinamico, fruto da interacao do individuo corn
a sociedade

o professor deve ser formado tambem

naliroducao deste conhecimento, de"modo a apropriar-se
dele em sua origem, analisa-lo, critica-lo e reformula 7

to para o ensino. Neste sentido, pesquisa e ensino sao
indisSocj_aveis e a formacao de ambos, pesquisadores
professores, deve ter momentos coincidentes que resul tem na-proximidadedos Curriculos, dando-se a diferenci
acao.noque for especifico de uma ou outra atividade.

. A FOrmacao'do Professor de Fisica,frente ao Atu-

al Panorama do Sistema Educacioral Brasileiro.
Pto6. Canto

Atbento Vinha

(UFMS)

Considerando que os resultados da recente eleicao
presidencial nos farao viver dias em que as discussoes
da iegislacao sera() uma constante, com-a Convocacao da
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Assembleia Constitilinte, gostarramos de dirigir.aos ore
sentes algumas palavras que representam a nossa visa°
das perspectival de mudangas na Legislagao Educacional.
A Legislagao Educacional no Brasil tem se caracterizado por ser decretada,sem que as mudangas objetivadas
tenham sido avaliadas no terreno oratico. Consequente mente, logo aucis o advento das leis,tem-se observado um
dew7ontentamento geral por parte da comunidade de educa
dores, que pleiteia novas mudangas e,nao : raro,um retorno

a

legislagao anterior. Exemplos tiolcos desta coloca

gao foram a Lei 5692/71,que imolantou o ensino de 19 e
29 graus,e a Resolugao 30/74,que implantou a Licenciatu
ra em Ciencias comtm leque de habilitagOes.
No. Brasi1,6 corrente a ideia de que os problemasda
educagao podem ser resolvidos atraves de uma legislagao
conveniente. Se observarmos as atitudes tomadas
timos governos,em relagao

a

educagao, concluiremos

que

nossas autoridades governamentais tem reduzido aradativamente o investimento em educagao e que todos os gover
nos tem introduzido mudangas na legislagao educacional.
Parece ate que os problemas da educagao no Brasil sao 0
riginados,nao por carencia de verbas,mas por legislagao
inadequada. n provavel que.essa atitude nao va sofrermu
danca significativa a curto prazo, uma vez que o futuro
presidente ja-anunciou a intengao de proceder a mudan -
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Gas no ensino superior.
Por outro lado, nos meios educacionais,acredita-se
que•a-qualidade de um curso a revelada,predominantemente,pelas caracteristicas de sua estrutura curricular...
Nos, quando,em 1980,fomos incumbidos de- montar a estrutura curricular do Curso de Fisica da UFMS,estavamos mo
vidos dessa ideia. Hoje, vemos a estrutura curricular a
penas como um dos fatores que podem determinar a qualidade de um curso, mas tao,ou mais importante4sao o corpo.docente,as condigOes materiais, 'enfim a eventual metodologia de ensino
Esta nossa colocacao inicial justifica-se pelo fato de sentirmos existir essa iminente tendencia de mu danga nos cursos suoeriores e,especialmente,porexis -tirem,
no meio da comunidade de educadores,tentativas de intro
duzir mudancas estruturais nos cursos de Pedagogia e de
Licenciatura.
Considerando as consequencias funestas a que levaram a 'Lei 5692/7.1 e a Resolugao 30/74, preocupa 7 nos,sobremaneira,essa possibilidade de mudanga, especialmente
pelas razoes que passaremos a expor:
Em 1980,constituiu-se,em Goiania,um "Comite Nacional Pro.Formagao do Educador" que tinha,00r objetivo,dis
cutir o curso de Pedagogia, mas que,posteriormente,es
tendeu suas discussoes tamb6m aos - cursos de Licenciatu-
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ra. •
Ocorre, porem, que a maioria dos seminarios regionais praticamente nao'envolveu elementos ligados as licenciaturasi mas nessas reunioes houve a predominancia
absoluta de . elementos ligados aos cursos de Pedagogia .
Isto talvez em consequancia do nome dado ao movimento :
REFORMULACAO

DOS

CURSOS DE PREPARACAO DE RECUR

SOS HUMANOS PARA A EDUCACAO'.
Em 1982,a SESu-MEC conferiu ao movimento,oficialidade e elaborou,em 1983,um documento sintese das discus
saes realizadas nos varios estados, o qual foi enviado
as Delegacias Regionais do MEC, para que estas organi zassem seminarios,envolvendo Universidades locais, Se cretarias de Educacao, elementos ligados as delegacias,
etc.., a fim de discutir o documento,enviando criticas
e sugestoes,com vistas a um encontro nacional que se re
alizou em novembro de 83,em Belo Horizonte.
Algumas propostas,oriundas desse encontro nacional,
e que cremos podem ferir a autonomia das faculdades que
ministram atualmente cursos de licenciatura sao:
1) TODAS AS LICENCIATURAS (PEDAGOGIA E DEMAIS LICENCIATURAS) DEVERAO TER UMA BASE COMUM - SAO TODOS PROFES
SORES. A DOCENCIA CONSTITUI A BASE DA IDENTIDADE PRO
FISSIONAL DE TODD EDUCADOR.
Esta pr000sta (embora nao aprovada) parece-nos uma
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atenuagao de uma proposta anterior do documento sintese
e dispunha de que todas as licenciaturas e a Pedagogia
deveriam estar alocadas nas Faculdades de Educacao.
Isso viria a ferir a .tradicional autonomia que as
Faculdades tern em definir disciolinas, cargas horarias,
metodologia de ensino, etc.., na parte de Oonteudo espe
cifico das licenciaturas.
2) AMPLIAR A CARGA HORARIA PEDAGOGICA, SEM COMPROMETER
A CARGA HORARIA ESPECIFICA.
Quern ja frabalhou

na elaboragao de estrutu-

ra curricular conhece as dificuldades de ampliar a carga horaria de determinadas disciplinas, sem abalar
restante da estrutura curricular.
3) A ESCOLA NORMAL E 0 ESPAgO,POR EXCELENCIA,DA FORMA CAO DO PROFESSOR DAS SERIES INICIAIS DO 19 GRAD, IMPLICANDO-NA SUA.REORGANIZAcA0 A FIM DE RECUPERAR SUA
IDENTIDADE.
Essa proposta retrata bem o espirito restritivo do
documento,oriundo'de Belo.Horizonte. Existem hoje cur
sos de-Pedagogia superiores,voltados especialmente ao
magisterio das primeiras series do 19 grau.
Observa-se,pois,nesse documento,propostas que po
dem tornar aindamais restritiva a legislagaa educacional brasileira; a qual,devido

a

sua inflexibilidade,im-

pedeque ihiciativas positivas, resultados de pesquisas
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educacionais sejam incorporados ao ensino.
A6s,das Licenciaturas Cientificas, que - sofremos as
conseq5encias das disposigOes da Resolugio 30/74, ficamos preocupados com essas perspectivas de mudanga, espe
cialmente considerando que nossa participagio nas dis cussoes foi ate agora insignificante. Alem disso:
1) Nao existem evidencias de que as falhas no sistema e
ducacional brasileiro estejam centralizadas nos cursos
de licenciatura. Afinal, os cursos de formagao de educa
dores,em muitas escolas,nio foram substancialmente modi
licados nos illtimos anos e se o professor formado hi 10
anos atris era melhor do que o formado hoje, outras cau
sas devem existir. Ademais, os cursos de Licenciatura e
Pedagogia,ministrados no Brasil,nio diferem essencial mente dos ministrados no exterior.
212 not8rio que a queda no nivel dos elementos egres Sos de universidades a consegaincia direta da queda de
nivel dos ingressantes em universidades,o que vem aumen
tando :gradativamente desde o advento da Lei 5692/71.
Somos,por isso,de parecer que:
I) 0 sistema educacional brasileiro deve ser discutido
como um todo.
Problemas como.a evasaoe a repetencia nas primeiras
series do 19 grau devem ser estudadoscuidadosamente.
Eventuais - mudangas devem principiar pelas primeiras
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series do 19 grau, progredindo oaulatinamente pare as
denials series e graus de ensino.
As mudancas preconizadas, objeto de . estudos, oesqui-,
saexprinc oets,rviaodbsepr
finigao do perfil de licenciado,necessario a estas mu dances.
No caso particular da Fisica, a necessario,por exemplo,definir se ela deveria continuer sendo ministrada
dentro da discipline Ciencias Fisicas e Biologicas ou
como discipline no 19 grau.
Deveria tambem ,ser questionada a atual estruturagao
do 29 grau, ventilando-se a possibilidade da volta ao
Classico / Cientifico.
II) Quaisquer futuras discussOes sobre alteraccies

nos

cursos de licenciatura deveriam envolver,equalitariamen
te,elementos reoresentativos de todas as licenciaturas.

4.Pkoti. Wojciech Kute4za

-

( Dept°. Metodologia da
EducacEo - UF17 b)

Vivemos hoje uma situacao de desequilibrio-entre a
escola e a sociedade. As forges vivas da educagao já
nao-cabem nos estreitos limites impostos pela legisla
Este, se necessaria oara um ordenamento juridico
nacional-da relagao escola-sociedade s _nacie suficiente
pare dar conta dos anseios de professores e estudantes.
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Em muitos casos e em muitos lugares, a lei 6 letra morta, descansando nos escaninhos dos pareceres e resolu cOes. Mas, se a tentacao historica de uma reforma de en
sino, de cima para baixo,.centralizada na burocracia es
tatal, ainda permeia a mente de muitos educadores, nao

6 possivel eludir a diversidade das propostas que ora
surgem nos mais diferentes setores, seja em funcao de
regionalismos, filosOfias, ou ate ideologias. Esse oluralismo meramente verbal, que ensaia seus primeiros pas
sos no cotidiano da escola, confrontando-se com orienta
coes retrOgradas, carece de uma estrategia de aao que,
assegurada a autonomia.da escola, torne possivel a concretizacao de seus orojetos.
Creio eu, que a indefinicao que se arrasta,ha,pelo
menos,dez anos,sobre a formacao de professores sofre da
tendencia de considers—la como Unica, nacional e ahista
rica. Os preconceitos da Faculdade de Filosofia, Cien cias e tetras da Faculdade de Educagao, da escola nova ,
da Lei de Diretrizes a Bases, da Universidade de Brasilia, permanecem,imobilizando alternativas que uoderiam
ser frutiferas. Por outro lado, solucOes teleguiadas do
exterior, de carter doutrinario ou com a ilusao de mera ajuda financeira, continuam a cooptar nossos educado
res, distorcendo assim nossa realIdade educacional ao
tentar moldi-la a padrOes alienigenos. As tentativas do
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PSSC, da clencia integrada e mail-recentemente do PADCT,
incutem-nos o desafio de produzirmos respostas

a

altura.

Apesar de nem sempre ser possivel transformar um defeito em virtude, acredito que o atual caos que preside a
formacao de . professores no pais, possa ser favoravel a
inovacEies que estabelecam uma relacao mais organica entre a formacao e a acao do educador.
0 sentido desta reflexao sera, portanto, apontar al
guns condicionantes da escola de 29 grau e da Ciencia en
quanto instituicOes, na oreparagao de professores•a car
go da universidade. A escola mudou. Transformaram-se as
relagOes de trabalho no seu interior. Ja esta completamente esquecida a imagem do orofessOr como saCerdote ab
negado que, com todo sacrificio e abndgacao, procura le
var seus alunos

a

verdade. Cresce a consciencia dos pro

fessores.da sua condicao de trabalhadores tais como os
outros. Esta consciencia se manifesta nas-diversas lu tas encetadas a na sua organizacao crescente. Mas esta
acao corporativa, limitada_pelas reivindicacOes economi
cas, pouco a pouco, reflUi para o prOorio lunar de traba/ho, para a estrntura e funcionamento da escola, para
a didatica e pratica de ensino. A escola se constitui em
nucleo, nito so da organizacao dos professores, mas de
questionamento e exoerimentagao dentro da realidade que
ai esta. A democratizacao do orocesso de direcao a hoje
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experimentado de Norte a Sul do pals. 0 questionamento
dos curriculos pode ser uma exigencia advinda dos proprios alunos que, mais do que ninguem,sentiram a incongruencia entre a escola e a vida. A comunidade cobra ca
da vez mais a educag5o a que seus filhos tem direito e se
engaja nas atividades da escola. 0 ensino public° e gra
tuito deixa de ser uma mera palavra de ordem, muitas ve
zes de contelado elitista, para se tornar uma necessidade social preconizada por todos. A burocracia das Sacra
tarias de Educagao comega a ser demolida a partir das
bases, com os professores passando a assumir,com autono
miaisuas tarefas, definindo sua prOpria filosofia de agao. Enfim, a escola,como instituicao,retoma suas fun g8es criticas, redefine suas relagOes com a sociedade ,
com o Estado e com a comunidade. A formagao do profes
sor deve contribuir para o avango e expansao dessa luta.
[Ma pedagogia que lave em conta esses fatores so °ode
ter como horizonte a valorizagao do trabalho do professor. Essa valorizagao nao se restringe simplesmente a
uma valorizagao frente ao Estado ou aos empresarios de
ensino, mas tambem frente

a

prOpria comunidade e inclu-

sive frente a outras categories profissionais. 0 profes
sor encarado como educador de uma sociedade ,
que ai ester e nao de um modelo ideal,imoosto exogenamen
te. Encaminhar os anseios e reivindicagoes da comunida-
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de em que esta inserida, 6 tarefa da escola e para 'isso
o professor devera ser preparado nas universidades. Do
ponto de vista do curriculo,a principal conseqbenciades
to posicao e a interagao,desde os primeiros anos; a cha
mada pratica de ensino,,ou estagio supervisionadodo es
tudante nas escolas da comunidade.
Por outro lado, a Ciencia mudou. Seus orodutosmais
sofisticados sao raoidamente colocados no-mercado'. A au
tomagao microcomputador sao realidades irreversi veis. A. habilidade tecnica,exigida pelo mercado,de trabalhO, onde o-setor de servicos ja e dominante.eM ter mos numericos, 6.de outra natureza.*0 mecanismb cede lu
gar ao dispositivo,

a

raoidez e:definiCaodosoild'state

digital. Isto significa Ciencia: Para "falar em termos
culturais, nao

ha

duvida que o break 6 quantico:. A Fisi

ca moderna 6 vis t a,todos as diapas ambolas de Crooks da
televisao. A continuidade.da Fisica cla'ssica 6 transoos
ta,a todo instante, aos saltos,nos videos: Teinos o
deo-game„o video-cassette, o video-texto e a video-au_
la expositive. A linguagem da paquina substitui,com van
tagens,a linguagem comum.0 que nao significa que devamos'alfabetizar em basic ou fortran, em vez de nortu gues. Nossa cultura tem que ser preservada. 0 conteudo
especifico
de qualquer cuiriculo de Fisica tem de levar
.
isso em consideragao. Nao se trata de acrescentar a Fi-

368
sica contempor5nea ao conteado classic°. t precis° tor0

na-la como fio condutor na elaborao5o do curriculo
professor precisa pensar o conteudo quetrabalha

con

seus alunos. Se ele nao oehsa esse conteild0;. nao o si _
tua na realidade,como ele pode esperar que seus alunos
pensem? Porem,as aplicag6es belicas da energia nuclear,
a poluig5o ambiental, a era espacial, polarizam os deba
tes cotidianos, colocam a Ciencia em quest5o, dotando
-a de um inequivoco vies ecolOgico. A' Ciencia-hoje tem,
como contrapontonecessario,o movimento pacifista e- de •

preservag5o da natureza. E o professor tem que estar for
mado para transformar essa necessidade concrete e imedi
ata em ag5o conseqaente e cOnsciente. 0 coletivo 6 a ma
nifestag5o de uma qualidade comum, aprendida en conjunto. 'A parte da Ciencia, do conhecimento, tem que sc dis
solver no todo, para amalgamar o saber de cada um,
paix3es da razgo, para formar uma sOlida liga:- a

as
— 04- "

ra nacional.

- A Formacao do Educador - Propostas para as

Licenciaturas :
Cootdenaduaa: Paoig Ma cia Angela AguiaA -(UNICAP - UFPE - PE)
Retatota: Ptciq Aida - Marti(' Monteito
-(UMICAP-UFPE-PE)

Inician::lo as atiidades, a coo:donadera explicitou
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os.objetivos-do grupo.de.trabalho, face as guestoes sus
citadas durante a mesa redonda sobre a Formagat) do Professor-do -29 -grau, -probondo como. pauta de, discussao . OS
seguintes itens:
1. Alormagao do professor de 29 grau, a partir da
cepgao de educador,expressa no documento•condluSivo
Encontro NaciOnal sobre Reformulagao dos Cursos de Preparagao - de Recursos Humanos para-a Educagao, Belo Horizontepm.novembro de 1983.
2. Considerando tal conceocao, como encarar a queetaoda
"Base comum" nos cursos de Licenciatura ? •
3. Em que nivel se efetiva a relagao entre o Bacharelado e a Licenciatura ?
A discussao no grupo ficou centralizada nos sequin
tes aspectos:
1. Necessidade de redefinigaci da Licericiatura em Fisica,
considerando as necessidades da•sociedade e as oeculiaridades da formagao do professor de 19 e 29-graus.
2. A nao valorizagao da area do ensino nos cursos de Fisica.
3. A supervalorizagao da oesquisa,em detrimento do ensi
no e que se reflete noscriterios.de progressao funcional
da carreira docente.
4. Necessidade de articulagao da SBF com outras entida-
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des que congreguem a categoriaAp professores, visandoa
uma maior valorizeg5o do curso de Licenciatura.
5. Maior aproximag5o entre as Licenciaturas diiiersas e
a Pedagogia, considerando que todos s5o professores-edu
cadores.
6. ReVer,com urgencia,nao so os cursos de Licenciatura,
como tambemo de Bacharelado.
7. Que as disciplinas.do curso de Licenciatura•em Fisica sejemministredas sob a Otice - do,ensino,._
8. Considerar a discipline de Intrumentagio do Ensino
um espago em que se podentrabalhar os. conteudos,de acor
do com os diversos niveis de ensino, integrando conteudo e metodologia.
9. Que a Reformulegao dos Cursos de Licenciatura nao se
reduza apenas a mudanca de grade curricular, mas sobre-.
tudo num-enfoque dado as disciplines. Trata-se de um no
vo projeto que requer um envolvimento,de pessoas qualificadas na area. Quanto a .este Illtimo.aspecto, dues posigaes surgiram no grupo:' uma que prooOe a realizagao de
experiencias,contando com a participagio de professores
de- virlas instituigOes, como se faz em relag5o

a.

pes -

guise. Outra posig5o,contr4ria a esta, defende.a realizagio das experiencias pelos profissionais da prOpria
instituig5o.
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10. Maior participagaa dos' docentes nas•entidades

de

classe, como forma de fortalecimento dos cursos de Li cenciatura e tambem como uma form-a de reivindicar melho
res condicoes de trabalho e melhores salarios.
Obs.: 0 grupo contou com a oarticipac5o de 20 professores.

.

Recomendac5es

:

1. Maior valorizacao na carreira docente da atividade de
ensino, procurando um equilibrio•com a pesquisa.
2. A "base comum"dos Cursos de Licenciatura deve con sistir em uma avaliagao continua do que ocorre no siste
ma educacional, seja atraves de seminirios, estigios,en
contros com o corpo docente, troca de experiOncias r en tre outros, de forma que oossa garantir maior dinamismo
e flexibilidade na definic&o dos curriculos.
3. 0 ensino de Fisica deve ser mail questionador e voltado para a realidade, sendo imprescindivel o exercicio
da reflex5o e da critica durante todo o curso.
4. Que no proximo SimpOsio de Ensino de Fisica sejam or
ganizados grupos de estudo para trocas de experiencias
de disciplinas afins.

MocJez

:

1. Os participantes da discussao do grub() G.T.3.2.A,reu
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nidos por ocasiao do VI Simposio Nacional de Ensino de
Fisica,• considerando a importancia do papel desempenhado pelo educador na construcao da sociedade almejada De
lo povo brasileiro, manifestam seu repildio a politica de
promocaes na carreira docente tal como e praticada na
maioria das Universidades brasileiras, valorizando so bremaneira a pesquisa, em.detrimento de atividades que
impliquem num efetivo engajamento no ensino, em seu a perfeicoamento a desenvolvimento.
2. Que a SBF integre.a Comissao Nacional doS Cursos de
Formacao do Educador na realizacao de encontros.regio nais que possibilitem o , intercambio das experiercias de
reformulacao curricular,implementadas nas licenciaturas.

G.T.3.2.B

-

0 Ensino de Fisica no 29 Grau. A Ciincia em
Questao: 0 Conteildo 'T•ogrami. tico deve &Companhar o.Avanco Cientifico-Tecnologico ? Regionalizacio ou Mio de Curriculos. 0 Papel
do Laboratiirio :
Coondenadon: Ptoi. CUD Singio Con6out (RJ)

No de participantes: 15
Aproveitamos o eixo central,Droposto coma referencia nas discussoes, ou seja, atraves de relatos individuais de experiencia no magisterio, mencionamos as difi
culdades imoostas aos professores no exercicio da pro -
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fissio, entre alas Citemos:
a) A pequena carga horiria para as aulas de:.Fisica nos
'cursos regulares das escolas - publicas e privadas.Em'par
ticular,destacamos a carga horaria para as escolas de
formagao de professores do 19 grau (Escola Normal).
b) ExcessivolOrmalismo matemitico dos livros de Fisica,
em detrimento do aspecto fenomenolOpico.
c) Dificuldades em se trabalhar nos laboratorios, quando existem, seja,pelo despreparo do Professor ou por se
encontrarem fechados por ordem superior.
Inekistencia:de material-adequado para o curso de

ri

sica na Escola Normal.
e) Curriculos diferenciados dificultam os alnnossem ca
so de transferencia de escola, como tambem, contribuen
para a elitizacao do ensino.
f) Pouca aproximacaode universidades com a-realidade
do magisterip;:de 19 e 29 graus-

Como pnoposta deztacamo4:
Que seja planejado e elaborado pelo corpo docente
das Escolas do 29 grau f em conjunto com as SECs, um•curriculo minimo padrao para a disciolina de Fisica no 29
grau, a nivel Nacional, levando em consideracao a carga
horiria minima, cabendo ao professor a responsabilidade
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de enriquecimento deste curriculo,em caso de possivel a
cresaimo na carga hordria.

.Recomendacio:

•a) Que se utilize um maior enfoque fenomenologico nos
conteildos de Fisica, ao inves de seu excessivo formalis
mo matemdtico.
b) Que a SBF estimule, via Secretaries de EducagAo,a in
tegragio vertical entre os diversos graus de ensino.

G.T.3.2.0

-

As Disciplinas Integradoras na Formacio do
Professor e o Aprofundamento em Fisica

:

Coolidenadoit: Pn.o 5 . Antonio Gefiatdo Viotin
(IF-USP)
Retatoka:

Magathaes Gomes -

Fac.Edu-

cacaa - UFRJ)
.Recomendacae4:

1. Que haja uma filosofia integradora entre as discioli
nas;responsaveis pela formacdo do professor de 29 grau.
2. Que seja reforcada a necessidade de se introduzir a
discipline de Evoluc5o dos Conceitos da Fisica nos curriculos de formacao do professor de 29 grau.
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M.R.3.3 - A Tormacao do Professor de 19 Grau :

1. A Fisica na Escola de Formacio de Professores:
Pito ticl Guaxaeita Gouvea de Souza

(R3) Cooxdenado
-

na
A minha contribuicao para esse debate constari de
duas partes: a orimeira descrevera em que condicaes atu
ais se processa - o ensino da Fisica nas Escolas de Formacao de Professores da Rede Oficial do Estado do Rio
de Janeiro; a segunda sera o relato da organizacao e execucao de um projeto para a melhoria do ensino da Fisi
ca em uma escola da Rede Oficial.
19 Parte - As condicOes de trabalho,estabelecidas'pela
legislagao:
Analisando o curriculo minimo proposto pelo pare cer 440/80, atualmente em vigor, constatamos que os con
teildos de Fisica devem ser enfocados em dois momentos
distintos: nos 19 e 29 anos,como componentes da disci plina Ciencias Fisicas e Biologicas e no 39 ano,na Dida
tica das Ciencias. A disciplina Ciencias Fisicas e Biologicas ter& carga horaria semanal de 4 aulas no 19 ano
e de 2 aulas no 29 ano, enquanto a Diditica das Ciencias ter& carga horaria.de 4 aulas semanais. (1)
Os orofessores responsaveis pela disciplina de Ciencias do 19 ano serao resoonsaveis, pela oraanizacao e
-execucao do programa que devera conter tOpicos de Fisi-
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ca e Biologia. (2)
Um iinico professor, seja ele formado em Fisica ou
em Biologia-deveri ensinar esses tOpicos. Como 6 imoossivel de se cumprir esta tarefa, o programa que é realmente desenvolvido sera determinado pela formacao do
professor e nao Pelas reais necessidades do curso.
0 argumento utilizado, pelos legisladores, para jus
tificar a manutengao - da disciplina Ciencias Fisicas
BiolOgicas 6 a nao necessidade de aprofundamento dos to
picos de Fisica e de Biologia. Esse argumento, tambem
serve de respaldo para admitir a poiivalencia do profes
sor de Ciencias.
Na Didatica das Ciencias, os conteudos de F'isica se
rao pontos de partida para o aprendizado de tecnicas de
ensino e serao utilizados ou rid() dependendo da escolha
do professorando. 0 professor responsavel por essa disciplina 6 formado em Pedagogia e obviamente nao realiza
discuss6es sobre os tOpicos de Ciencia.
Assim, na maioria das escolas da Rede Oficial, .os
contelados de Fisica serao ensinados somente no 19 ano ,
quando o professor tiver formagao suficiente para execu
tar essa tarefa ou simplesmente nao serao ensinados.
Algumas escolas adotam o curriculo enriquecido,per
mitido pelo parecer 440/80 (3). Neste curriculo,a disciplina Ciencias Fisicas e BiolOgicas 6 desdobrada em
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Fisica, Quimica e Biologia com 2 aulas semanaispara ca
da uma; aDidaticadas Ciencias e.substituidapor Conte
Gdos e Metodologia das Ciancias Naturais-com-4.aulas se.
manals e fica sob a responsabilidade de um professor da
area das Clencias Naturais (41.
Para generalizar a adocao do curriculo enriquecido
em todas as escolas de formacao de professores-da Rede
Oficial, os professores de 29 grau, reunidos no 19 En contro Estadual, elaboraram uma prOposta-que•sugere
desdobramento da - disciplina Ciencias Fisicas eBiologicas em Quimica, Fisica e Biologic e a substituicao daDidatica das.Ciencias por Conteiidos e.Metodologia das
Ciencias.
0 objetivo dessa pr000sta e de de obter espaco mai
or para o ensino de Ciencias.

2q Parte - Relato de uma Experiencia.:
A equipede professores de Fisica do . Colegio.Esta
dual. Ignacio Azevedo do Amaral, durante os anos de-1981
a 1984, procurou descobrir caminhos para a melhoria do
ensino da Fisica nesta instituicao.
Durante esses anos algumas vitoriaslforam consequi
das. A disciplina Ciencias Fisicas e Biologicas fidi des
dobrada em Fisica, Quimica e Biologia e passaram a ter
a carqa horarie semanal-de 3 aulas por semanano 19 ano;
a disciplin•Conteiados e MetodologisxlasCiencias:da Na
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tureza foi organizada pela equipd de Ciencias e algumas
aulas foram dedicadas para o enfoque da Fisica em parti
cular.
Os caminhos inovadores puderam ser percorridos por
que adiregao do colegio dava condigoes de trabalho pa-

ra a equipe. Isso significava tempo para reuniOes de equipe, aulas extras,para reforgar o aorendizado dos alu
nos com dificuldades, a.aquisigao de material de labora
torio e aulas praticas com turmas de quinze alunos.
A primeira parte do nosso trabalho,_antes de come• garmos com as aulas, constou de um estudo dos orogramas
oficiais de Ciencias de 14 a 40 seriese de um levanta mento, junto aos professores primarios-da Rede Oficial,
sobre as dificuldades encontradas ao ensinar Ciencias.
Essa primeira parte tinha como objetivo colocar -nos mais em contato com a realidade das escolas de 10
a 44 serie, visto que, nests formagao anterior nao se per
mitiam,estas interagoes e os caminhos,procurados por
nos,nao poderiam ser encontrados sem um reconhecimento
dessa realidade.
Das leituras dos programas,destacamos os topicos
de Fisica que deveriam ser abordados como os seus Pre -requisitos. Assim, a reiagao de tOpicos,elaborados pela equipe,foi a seguinte: medidas, fenamenos termicos
fen8menos luminososealguns conceitos de mecanica e fenomenos eletricos.
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Do levantamento junto aos professores, realizado a
traves de entrevistas corn grupos de professores, obtive
mos duas informaceles: os nrofessores ensinam oouco Cien
cias e quando ensinam, privilegiam os tepicos de Biologia.
0 argumento utilizado para justificar esse procedi
mento e o completo desconhecimento dos contelados mini mos de Ciencias e,em particular,da Fisica.
A atitude assumida pelos orofessores nao node ser
criticada. Ninguem pode ensinar 6 que nao aprendeu !
Os dados, obtidos na 14 parte do nosso trabalho
nos indicaram alguns oontos que deveriam ser revistos
Como conseqtencias desta revisao,a carga horaria para o
ensino da Fisica foi amoliada, as aulas oraticas oassaram a constar do horario é a disciolina Contelados e Metodologia das Ciencias dedicou aulas para a Fisica em
particular.
Em 1985, com a mudanca de direcao, a equine

foi

dispersada e o trabalho foi extinto e nao foi oossivel
fazer uma avaliacao dos cailinhos escolhidos

.

Pontos para Reflex 6es
0 ensino da Fisica e a clientela das escolas de 14
a 44 series.
Do 'relato feito acima, podemos levantar a'seguinte
questao: Quern seo os mais orejudicados pelo nao ensino
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das ciancias? Seguramente sac) as criangas. A elas a negado o direito de ter acesso a um determinado conheci mento. Sao as suas indegagoes que ficario sem respostas!
A clientele da escola nublica e, em sua maioria, o
riunda das camadas oopulares, procure a escola para adquirir esses conhecimentos, negar isso a reforgar as re
lagoes de dominagao existentes.
0 discurso das'CienCias da Natureza faz parte do
saber dominante. 0 desvendar desse discurso deve come gar desde os pritheiroS anon de escolaridade, nara isso
se faz necessario conhecer os conteildos desse discurso.
Por isso, consideramos que os conhecimentos tem
que ser difundidos e a escola tem que cumprir esse pa Del, os professores que atuam nas escolas precisam domi
nar esses conhecimentos. Repensar o ensino das Ciencias,
nos cursos de Formacao de professores, e tarefa urgente!
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1985
Ex-Equipe de Professbres de Fisica do Colegio Estadual
Ignacio Azevedo Amaral - Profs. Carlos Alberto Muniz, Guaracira Gouvea de Souza e Nilo Sergio Con fort.
.Notas:
(1) - Ver anexo I ; (2) 0 ensino da Quimica nao estapre
visto; (3) Ver anexo 2 ;

(4) Ver anexo 3.
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ANEXO 1
PARECER n9 440/80.
DTURNOS DE FORMACAO DE PROFESSO
PLANO DE ESTUDOS PARA 0 CURRICULA DOS CUI
Do
RES EN NIVEL DE 29 GRhU MANTIDOS.PELOS ESTADELECIMENTOS-DA REDS OFICIAL
.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COTWONENTES CURRICULARES

-CARCADOPARIPC cpa7s
MIANAL . P/SERIE fijp.,-,v, "As
701AIS(1)
a_ . = 2a.-.

SUBTOTAIS -,

IdS' 2

PE

Educac5o Fisica (4)
Filosofia
Educc5o Moral e Civica (5)
Introduc5o as Estatisticas da-Eclucac50 - (6)
T5cnica-de Estudo e Organizac5o do Trabalbo
Intelectual (7)
Prograrnas de Saiide
Educacao Artistica (8)

Fundamentos da EdUcay5o (9)
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 19
,
Grau .
Didatica (10)
Alfahetizacao
Est5gio Supervisionado

SUBTOTAIS
APOIO

N

Lingua Portuguesa e Literatura Drasileira(2)
Lingua Estrangeira (3)
Historia
Geografia
Organizac5o Social e Politica do Brasil
Ciancias Fisicas e Biolagicas
Matematica
•

17

423
144
144 : 144
72','
S. 216
-- ,288-

1.:440

15

216
72
36
' 72

:.
L
-

36
72
-144

1

2.

3

2

3

2.

4

288
72
324
72'
360

10

14

15

1.764

27

29

33

3.204

Oricntac5o Educational (11)

Tacultativop/o Ensino - Religioso (12)
alum
T OTAIS

0BSERVAC5ES:
(1) Ano letivo previsto com 36 senamag4, condic5o pars gue seja cumprido 0
min.imo legal de 180 dias letives, eonsidcrada a reali -dade da'semana do
eidco dias.
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ANEX02
SUGESTX0 DE PLANO DE ESTUDOS PARk 0 CURRICULO DOS CURSOS DIURNOS DE. FORMAIQUECIDA.

SAO DE PROFESSORES COM PREVISA0 DE CARGA HO

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORARIA rARGA
BORARIA
S EKANAL
TOTAL
2a. 3a.

1

.
.
Lingua Portuguesa e Literatura Bras
a
Lingua Estrangeira
aistoria
.
3eografia
Drganizacao Social e Politica do Brasil
Ziencias Fisicas e Biolegicas
Matematica

-

SUBTOTALS

4

22

Educacao Fisica
Filosofia
Educaceo Moral e Civica
ntroducao as Estatisticas de Educa
e. cnica de Estudo e Organizac5o do Trabalho
ntelectual
rogramas de Saude
, ucacao Artistica
'sicologia
•ociologia

11

2

. 432
144
72
72
72
216
324

6

1.404

2

F

216
72
72
72

-

-

or

72
72
144
72

-

2
-

ndapentos da Educacao
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 19 .:
au
iditica
.stSgio Supervisionado
ingua Portuguesa e Literatura Infantil nt. e Metodologia
atematica - Cont. e Metodologia
iencias - Dont. e Metodologia
studos Sociais - Cont. e Metodologia
,Ifabetizacao
SUBTOTAIS

;wow

3 rientacao Educacional

Faculta- 3ducacao Religiosa
timacilo
alum
• TOTA/S

216
72
288
360
244
144
144
144
144
14

24

30

2.448

PIPP
P

P

P

36

35

36

3,852

ANEXO 3
RROEESSORES

FORMAQA0 DE

CURSO:
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2. 0 Ensino de Ciincias no 19 Grau - Formacao de

Professores.
Pkoliq My/Liam OmAitcha -(Fac. Educacio - USP)
Para pensar no ensino de Cdancias,na escola de 19
grau,6 imperioso considerar a escola em sua totalidade.
Admite-se, amplamente,que hi-necessidade de reformas de
base que.nao deixarao de chegar ao sistema educacional
brasileiro r um dos setores mais atingidos-pelos-desman dos dos illtimos vinte anos. Neste periodo,a educacaofoi
poste a servico da formacao de um trabalhador, docil e
ajustado ao sistema de prodUcao,necessario uara os tempos do umilagre". Hoje a nitida tendencia 6 a demanda
para formacao intelectual, politica e cultural do cidadao. A.concepgao deste cidadao 6 um elemento importante na definicao da escola de 19 grau e em decorr6ncia
dos cursos de Ciencias- Para esta definicao,necessita

-

mos tambem de uma Constituinte em que todos os setores

interessados no process° educativo-possam-manifestar-se
de forma que os encarregados da elaboracao de curricu
lostenham subsidios que os orientem e auxiliem na tare

fa.
Parece-me, no entanto, que o moment° 6 agora

de

discussao de aspectos esoeCificos na formagao de profes
- do ensino de
sores,e,como premissa,a propria,concepc io
.19 grau a-do papel da di6ciplina Ciincia• no curriculo.
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Acredito que,como ja disse,em situagoes anteriores, a
fung5o de Ciencias na escola a fazer com que o aluno pos
sa:
1. compreender os orincioios e processos basicos dasdis
ciplinas de modo a adquirir e user informag5o cientifi
ca. .A Ciencia deve ser vista oelo aluno como atividade
normal e n5o um processo misterioso,reservado a uns oou
cos iniciados.
2.

compreender as relagoes entre Ciencia e Sociedade.

0 desenvolvimento cientifico e tecnolOgico deve ser ana
lisado em uma perspectiva histOrica, considerando-se fa
.tores politicos, culturaiSe economicos que o determinam.
3.

analisar as aplicagOes da ciencia e da Tecnologia

e sua interferencia no seu dia a dia.
4.

estabelecer as relagOes entre Ciencia e Cidadania,

pois,Por meio da compreensao da Ciencia como atividade
experimental e empirica,podera transformar esse procedi
mentopara resolver problemas. Deve ainda ser capaz de
compreender a sua resoonsabilidade em assuntos referentes a'politica cientifica e tecnolOqica.
5. analisar - problemas eticos,vinculados ao - processo do
desenvolvimento cientifico e tecnoloqico, podendo usar
seus conhecimentos e habilidades para avaliar informa goes emanadas dos veiculos de comunicag5o de massa.
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A adocao de tais objetivos determine uma serie de
postures para a tomada de decisiies referentes,nao so aos
curriculos,mas tambem aos cursos de formaceo de professores. Estes tem conseguido manter-se a margem das mu dances que tem ocorrido nas escolas de 19 grau. Na verdade,toda a discusseo ocorre a nivel de legislaceo, de
reunioes como esta, etc.., enquanto a sale de aula permanece intocada e imutevel. 0 grande ditador do curricu
lo.ainda'e o livro texto de baixa qualidade e assim mes
mo inacessivel a grande parte dos professores.
Parece-me que,para contribuir para a premente ne cessidade de melhorar a escola brasileira e o ensino de
Ciencias,

e

preciso,neo apenas fomenter o debate pare

que as . decisoes sejam representatives dos reais anseios
da sociedade,como buscar formas de que esses sejam traduzidos no ensino de Ciencias tal qomo ocorre nas escolas de 19 . e 29 graus.
Algumas das propostas que tenho reiteradamente tra
zido a discussOes seo as seguintes:
1. melhorar a qualidade de ensino na universidade. Os
cursos universiterios deixam muito-a desejar em qualida
de e necessitam de uma ample reviseo,tanto na sua . estru
tura,como na escoiha do que e ensinado,assim como na me
todologia empregada pelos seus docentes. Promover a integracdo de seus verios elementos pare que as discipli-
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nas einstituicOes deixem de ser elementos - isolados,que
prosseguem-em suas atividades,sem considerar,o-que - esta
ocorrendo'na'instituicaoou mesmo na - sila7ablado.
2. E preciso principalmente fazer com que os slogans e
refraos em moda, tais como "ensino pratico", "metodo ci
entifico", sejam analisados no seu pleno significado .
Alem disso,que as pr000stas de reforms sejam mais con cretas, chegando a definir conteiados considerados basicos, objetivos adequados

a

nova escola e as metodologi-

as e tecnicas-correspondentes.
3. A promocao, de pesquisas sobre-formacao de professo . ,
res e. uma•necessidade,sentida ate mesmopelos,Proprios:
Orgaos finandiadores-de oeSquisa, que-procuramincenti,var orojetos na area, mas a respOtta-da-Comunidade:cien
tifica•e educacional nao tem correspondido. Adiedito:que
esse processo decor- re, tanto da 'resiStancla aSmndancas-do
ensino.universitario,como:da8 proprias . difiCUldadesAine
rentes a investigagao do , orOblem&;
de ' :
4. E preciso integrar as instituiCEieS'de

superi-

or e os sistemas de -ensin& de 19 é 29:graus restabeIecen
do fluxos de intercambio de informagiies eTrocessos de
atualizagao dos docentes e pesquisas de forma que as
experiancias,ocorridas nas sales de aula,possam ser difundidas.
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3. Formacio de Professores de 19 Grau em Nivel

Superior.
Josi Peneiut Peixoto Filko - (FAPERJ)
0 texto ora apresentado e parte do trabalho realizado pela Comissao encarregada de elaborar um projeto
de Curso de Pedagouia pare a Faculdade de Formagao
Professores-de

sao

de

Gongalo, municipio-do Estado do Rio

de Janeiro. Desta . Comissao participaram professores da
Faculdade de Formagio de Professores de,Sao Gongalo, en
tidade de ensino superior mantida peLaFundagao de Amoa

ro

a

Pesquisa do Rio de Janeiro - FAPERJ e pesquisado -

res desta Fundagao. A coordenagao dos trabalhos coubeao
participante desta mesa redondae, posteriormente, fo ram eles , encamihhados como Carta'Consulta ao Conselho Es
tadual de EducacaO do Estado do Rio de Janeiro, para sua
apreciagao.
.Concepgao do Curso de Pedagogia

A escolarizagao em nivel dosorimeiros anos do 19
gran tem-se constituido, particularmente nas Ultimas de
cadas,no.principal ponto de estrangnlamento do nosso
sistema de ensino public°. E, justamente, neste primeiro periodo de escolarizagao que se verificam os maiores
indices de evasao - e repetencia das criangas que ingressam no sistema escolar.
Pesquisadores e estudiosos vein, freetentemente, in-
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dicando, como marco decisivo para a conformacao deste
quadro, o moment° em que comecou a ocorrer um maior a cesso-das camadas mais pobres da populacao

a

escola.

Preparada para atender criancas das classes mais fa
vorecidas, a nossa escola publica, atraves dos seus cur
riculos e programas, reproduz e reforca a discriminacao
social, cultural e econamica existente em nossa socieda
de. Atuando desta forma, esta escola tem impedido as ca
madas populares que a freqaentam a apropriacao de bens
culturais, ou seja, de conteados'e de habilidades que
fundamentath a sua pratica social e que facilitem o seu
acesso ao poder para participar das decisoes que as afe
tam, oronunciando-se em relacao as proprias necessida des e interesses, fazendo-se ouvir em relacao a elas.
Sem davida, a tarefa que se impoe, no momento, ao
sistema educacional,exige, entre outras medidas, o de senvolvimento da pesquisa.e do ensino em nivel de 39
grau, de maneira a possibilitar a formacao de profissio
nais que, de um lad°, produzam um conhecimento sobre o
universo socio-cultural e econOmioo da_camada social ore
dominante na escola publica e, de outro, estudem e expe
rimentem pedagogias para a educacao-deste'alunado%
0 desafio colocado por este quadro e, a nosso ver,
a justificativa de maior peso para a proposta de cria -

cao de um Curso:de Peda.jogia, na Faculdade de:Formacao
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de Professores, especificamente voltado para a busca de
solueles desta questa°. 0 propCsito da estruturacao des
to curso é de oferecer uma.forma'cao ao 'alunadd, nas seguintes habilitagoes, que o capacitem para a area de Educacao:
19 Formacao para que atuem, de maneira consistente,
nos primeiros anos de escolarizacao, entendendo-se "por
primeiros anos"a faixa classicamente-considerada como
pre-escolar e 19 seguimento do 19 grau.
29 Formacao para o magisterio do 29 grau, especifi
camente nas disciplinas especializadas que constam dos
pianos curriculares das escolas de 29 grau,destinados

a

formacao de professores.
A . segunda•habilitacao proposta nao constitui novidade. 0 artigo 30,da Lei n9 5692/71, estabelece o se
guinte:
"Art.30 - Exigir-se-a como formacao minima para o
exercicio do magisterio (...)
Em todo o ensino de 19 e 29 graus, habilitagao especifica obtida em curso superior de graduagao corres pondente

a

licenciatura plena".

. Em cumprimento a este dispositivo legal, aos cur sos de Pedagogia incumbe formar os docentes que se destinam a atuar nos cursos de formacao de professores e xistentes nas escolas de 29 grau. Portanto, o curso de
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Pedagogia da FFP, deste ponto de vista, nao ester inovan
do, mas cumprindo as determinav5es legais e adotando o
que e usual nos cursos desta categoria.

E oportuno registrar 'que, embora nao inovando quan
to ao nivel . do curso em tela, a FFP pretende, todavia ,
inovar na respective orientacao metodologica, cienteque
ester da grande responsabilidade que pesa sobre uma instituicao destinada a'formar professores de futuros professores.
No entanto, no tocante

a

primeira habilitagao, is-

to e, aquela que visa formar o futuro professor para as
series iniciais de escolarizacao, o espirito inovador
revela-se prontamente a nivel de-39 grau em que a FFP
pretende preparar os profissionais, que posteriormente
deverao exercer o magisterio e a pesquisa nessas areas.
Ate o presente momento, estes profissionais sao
formados em nivel de 29 grau, exigindo-se, no maxim°, o
curso de Estudos Adicionais (quando se trata de Educa cao Pre-Escolar a algumas modalidades do ensino do 19
grau, nas quatro primeiras series).
A proposta da FFP e formar esses professores

em

cursos de 39 grau e, alem disso, visa formar, em um so
curso, o futuro professor de Educagao Pre-Escolar e de
ensing de 19 grau, o que contraria a pratica vigente,de
dedicar-se

a

formacao desses profissionais em dois mo -
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mentos distintos.
Formar tais professores em cursos supetiores é algo compreensivel e justificivel. Se a complexidade dos
assuntos especificos a lecionar cresce com o grau de es
colaridade alcangado pelo aluno, a preciso considerar
que:
a - As dificuldades inerentes-ao trato com o ser
humano sac) mais acentuadas na infancia.
b

-

Tais dificuldades se localizam,tanto no campo
da aprendizagem,como no da formagao da persona
lidade do educando.

c - 0 trabalho no nivel considerado exige muito do
professor, em termos de trato psicologico e di
ditico, al:6m da grande exigencia em termos de
equilibrio emocional e cloaca° pessoal.
d - Com relagao ao futuro profissional,a formagao
universitaria assegura logo o cumprimento do
disposto no artigo 39,da Lei 5692/71, permitin
do-lhe alcangar melhores niveis salariais, com
pativeis com a sua formagao, "sem distingao de
graus escolares em que atuem".
e - Permitirlhe-a, tambem, maior oarticioagao nos
niveis deciscirios, tanto nas unidades escola res, quanto no'Sistema de Ensino.
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Os beneficios parecem evidentes e o curso pode ser
oferecido em Sao Gongalo, situado no Grande Rio e bem

proximo da cidade do Rio de Janeiro. Isto tern embasa mento no artigo 29,da Lei 5692/71, onde se.node ler:
'Art. 29 - A formagao de professores e especialistas para o ensino de 19 e 29 gratis sera feita em niveis
que se elevem progressivamente, ajustando-se as diferencas culturais de cada regiao do Pais (...)" - grifamos.
Outro aspecto a considerar no prqblema é a jungao
dos dois cursos, em geral ofertados em separado: o da
formagao de professor de Educagao Pre-Escolar e o da
formagao do professor do Ensino de 19 grau.
Entendemos que,a partir de uma visao mais abrangen
to do processo de alfabetizagao e. escolarizagao basica/
/fundamental, esta compartimentalizagao tern, entre ou tros fatores, comprometido a qualidade do ensino ministtado em nossas escolas. Fundamentando este Posiciona..mento, consideramos que:

1. E indispensavel que o professor dos . primeiros a
nos de. escolarizagao tenha,uma compreensao global deste
periodO inicial, quando sao formados os conceitos basicos e efetuado o dominio de - codigos fundamentais (leitu
ra, escrita e calculo,
2. A necessidade de que.seja assegurada a aplica vac) de uma pedagogia que'integre a fase,classicamente
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considerada como pre-escolar,

a

fase posterior, funda-

mentalmente no que diz respeito a' alfabetizagao.
3. A compreensao•de que esta formagao permitira a
aqueles que.optarem pelo magisterio do 29 grau um desem
penho mais eficiente, uma vez que poderao experimentar
diretamente as situagOes da escola de 19 grau e,ao mes- .
tempo,desenvolver sobre elas uma reflexao especifica mo
e aprofundada.
Como unidade integrante do Complexo Educacional de
Sao Gongalo, a Faculdade de Formagao de Professores coloca-se, de forma privilegiada, como esoago de concreti
zagao de uma proposta que vem ao encontro do exposto
anteriormente.
Esta afirmativa esta baseada no fato de o Complexo
Educacional de Sao Gongalo constituir-se num campo unico de experimentagao, que envolve todos os graus de ensino. Acrescente-se, ainda, a vantagem desta experien cia estar situada em uma regiao onde predominanas cama.das populares, possibilitando, assim, a pretendida rela
ch. (' direta e profunda entre a Escola e a Comunidade.
Concebendo as habilitagOes propostas neste Curso
de Pedagogia, como um processo de formagao, que seja ao
mesmo tempo dinamico e inovador, as condigoes ofereci das pela Faculdade de Formagao de Professores de Sao Gon
galo sio bastante propicias. Possibilitando um contat°
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continuo e permanente dos alunos do curso com a realida
de prOxima, esta formacao podera buscar solucoes para a
superagao da dicotomia, bastante enfatizada nas avaliacoes dos cursos de 39 grau, particularmente nos de Peda
gogia, entre a teoria e a pratica.
Este curso clever& caracterizar-se, finalmente, pela formacao do educador, onde o estudante de Pedagogia
tenha, ao lado das reflexOes propiciadas pelas discipli
nas-teOricas,,as quais sao fundamentais e necessarias

a

sua.preparacgo para o exercicio do magisterio, as viven
cias de situacOes reais com a Escola e a Comunidade.Nes
te-sent•do, a atividade estigio adquire uma yelevancia
especial, na medida•em que possibilitara a exoerimentaca. ° e a concretizacao de novas oraticas pedagOgicas que
venham a produzir um novo conhecimento, neste cameo, do
saber humano.
Esta e, em sintese, a caracteristica do Curso de
Pedagogia que a FFP pretende fazer funcionar, certa de
estar contribuindo para ampliar horizontes e. elevar
nivel cultural é profissional do magisterio de 19 grau
no Estado do Rio de Janeiro.

G.T.3.3.A - A Fi s ica do Nikleo Comum e da Diditica das

Ciencias na Escola de Formacao de professores de 10 a 40 series :
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Cootdenadoka:PAo64 Beatkiz Atvakenga Atva4e4 (UFMo)

NQ de participantes:

sao

Paulo - 2; Parana -'3;Rio

de Janeiro - 8; Minas Gerais - 8; Mato Grosso - 1; Distrito Federal - 1.
Principais topicos abordados:
1) Hi varies experiencias regionais em busca de solucao
para o problema da formacao de professores da 1# a 4#
series (Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasilia, Sao Paulo e Minas Gerais fizeram relato destas experiencias).
2) Que nrofessordeveriase encarregar de ministrar o en
sino da Didatica das Ciencias, uma vez que ele e feito
geralmente por pedagogo, sem formacao na area cientifica.
3) Nao ha livros-diditicos especificos pare o ensino das
disciplines cientificas dO curriculo da Escola Normal.
4) A pequena carga horaria do ensino de Fisica nos cursos de magisterio, limitando a desenvolvimento de varios
contealos e atividades.
5) Deveria ser o professor de 1# a 4# seriesformado em
nivel superior? Esta medida ooderia resolver o problema
de ensino de todas as Escolas primaries brasileiras.
6) Que tipo de ensino elementar precisa ser oferecido
criancas brasileiras, no momento atual de nossa socieda
de? Tendo em vista a regposta a questa° anterior,que ti.

399
po de professor deve ser formado pelas Escolas Normais?
7) S importante que se atente pare obter um bom nivel
para o Ensino Normal.
8) Como a nao existencia de ensino de Ciencias ou o seu
mau ensino podem constituir em um fator de dominagao.
. Conclusoes :
a) 0 grupo julgou prudente nao apresentar propostas con
clusivas sobre o assunto. Hi necessidade de outras discussees para que se obtenha major amadurecimento e competancia do problema.
b) Para viabilizar um major conhecimento da materia,foi
sugerido que os professores,envolvidos em experiancias
regionais se comuniquem entre si, trocando informagaes.
c) Este assunto devera ser_discutido, incluindo outras
areas das ciancias, na proxima Reuniao da SBPC, sugerin
do-se que a SBF se empenhe em contactar a SBPC Para que
a reuniao se concretize.

Por que se Ensina Pouco C -rencias- de 10 a
4? S6ries? Qual o Relacionamento corn o Universo SOcio Cultural e Econamico da Camada Social Predominante na Escola
-

?

Cookdenado4a;PAo64 Guatacika Gouvea de
Souza -
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0 grupo reunido chegou as seguintes conclusOes:
1 - 0 professor de 19 a 4@ seriesnao ensina o que nao
sabe.
2 - E importante a formagao teOrica e pratica do profes
sor.

3 -

Ha

necessidade de material para ciancias e metodolo

gia para apoio do professor, alem.de pessoal de apoio ,
para langamento, acoMpanhamento e avaliagao do processo.
4 - Ha excessiva % valorizagao das atitudes em detrimento
das informagOes, contend° que representa conhecimento
que a direito da cidadania - democratizagao.
5 - Deve-se incentivar a visa() cientifica dos fatos.
6 -Devern-sedivulgar os trabalhos que estao dando certo
para ampliar o processo de mudanga e incentivar os professores que rid() estao narticipando desta discussao.

G.T.3.3.0

-

0 Contend° de Fisica de 54 a 84 series :
Coondenadok: Eduardo Toshio Nagao - (CESULON
- LONDRINA)

1. Introduzir a HistOria da Fisica concomitantemente corn
os topicos apresentados, tentando sempre relacionar os
tOpicos corn os fenomenos observados no dia a dia dos alunos.
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2. Apresentar textos, artigos de revistas ou jornais
procurando atualizar os alunos dentro da sua sociedade.
3. 0 contend° de Fisica deve ser apresentado em um ni vel mais conceitual sem um formalismo matematico, ligan
do ao cotidlano, sem uma preocucac5o de dar todo o-contend°, o que daria uma abordagem muito superficial.
4. 0 contend° deve ser encarado como um MEIO de. forma

cao e nunca como um FIM.
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III - COMUNICAOES APRESENTADAS:

A seguir serao apresentadas as comunicagOes expostas, em.forma de Painel Integrado (P) ou Comunicagao Oral (0)', que integram os temas da linha basica L3 - Pro
gramas e CuPriculos para o ensino de fisica.

Paineis Integrados .

A-

para o Ensino de Fisica

P3A-1

Rodotpho Caniato - UFRRJ -

Rio de Janeiko

Apresentagao de audio-visuais destinados ao ensino
integrado de Fisica e Ciancias para o 19 e 29 graus.
1 - "A energia que recebemos do SO1"
2 -"0 Homem e a Terra": a Conservagao da massa num

sistema biolOgico.
Cada um dales constituido de:a) 35 dispositivos co
loridos; b) fita "cassete", com texto gravado; c) leitura complementar e legendas.
3 - Colegao de audio-visuais,produzidos em 1971, pa
ra o entioThstitutoNacional do Cinema (INC) com os teProducao de Som, Propagagao do Som, Reflexao da
Luz, Refracao, Difracao da Luz, Velocidade da Luz, Mudancas de Estado e outros.

P3A 2
-

-

"

Material d 13aiXO'Costo . 'para- o Tristoo de Fisica.

403
Dt. Rodotpho Caniato - UFRRJ - Rio de Janeito
Desde 1970, o autor vem desenvolvendo material de
baixo custo que tem sido exaustivamente ensaiado.
0 material empregado 6, corn raras excec6es ,produzido pelos proprios alunos e em quantidades que permitam
a todos os aLunos sua maninulacao intensa.
Todo o material esta incorporado as atividades acorn
panhadas de textos,que dao o maiorsentido ao experimen
to e margem a discuss6es.
0 material desenvolvido se aplica aos tres niveis
de ensino.

P3A-3 - Sobre o "Paradoxo" do Disco de Feynman.
Vitotvani SoaAes, P64 Gnaduacao IF - UFRJ e
-

Joel Ca.titeto Btaneo Fetteita de Santana,. P64

-

Gtaduacclo
Nos cursos de Eletromagnetismo de graduagao tem si
do alvo de discuss 6
- es um "paradoxo",envolvendo a indu cao eletromagnatiCa e a conservacao'.do momenta angular,
apresentado no Feynman Lectured, - que mostra sua
solucao,mas nao a conSidera'em detalhes.. 0 nosso trabaiho mostra que se pode discutir a questa°, considerando
o problema com a geornetria proposta por Feynman, diferen
temente de varios autores 2 ' 3 ' 4 que trataram da mesma
questao,mas empregaram geometries diferentes.

1. R.P.- Feynman,=R.B. Leighton e M,Sands,The Feynman

Lectures on Physics (Addison-Wesley, , Reading, MA,•
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1964), vol. II, p. 17-5.
2. E.M. Pugh e C.E. Pugh, 'Am. J. Phys., 35, 153 (1967).
1. E.Corinaldesi, Am. J. Phys., 48,83 (1980).
4. Fred L. Boos, Jr., Am. J. Phys., 52, 756 (1984).

P3A-4 - Projeto Fundacio Magisterio* Fisica - Uma pro-

posta de Ensino para o Curso de Formacio de
Professores Prim5rios (CA a 4a. Series).
Su4ana L. de Souza &mitt's, I. Ptia ica - UFRJ, RJ;
S.A.Goutakt, SMEC,RJ; J.V.Maittonano, Cot.
Est.
Games Fkeine de And/Lade, RJ; L.A.MaAques, Cot.
Atlas, RJ; M.L.Medeikoz, Cot. Est. Candid°
de
Metto Leitao, RJ; E.C.N.Dia4, H.R. de Abiteu
e
S.R.Pezzetta, ticenciandos 1. Fca ica

,

UFRJ.

0 levantamento feito,atraveg de encontros e pesqui sas,junto a professores primgrios, normalistas e colegios normais para conhecer a situac5o atual do ensino
de Ciencias,nas pr•meiras series do 19 grau,nos .:conduzem a analise da prOpria formacao do professor primgrio.
Foi possivel identificar como causes diretas dos aspectod negativos do ensino de Ciencias:
i) grade curricular das areas de Ciencias (Fisica)
e n9 de horas-contato inadequados; ii) inexistencia de
materiais dideticos (bibliografia) para o 29 grau magis
terio; iii) falta de programas minimos de contend°
metodologia especificos que atendam as expectativas de
um bom ensino.
Apresentamos,nesta comunicac5o,os trabalhos ja de-
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senvolVidos e parcialmente testados em escolas: i) proposta curricular minima; ii41)ropostas metodorogicas

.4

iii) materiais didgticos ji produzidos..(cOnteiado e
vidades com aplicacoes para o 19 grau).
(*) Inst. de Biologia, Fisica, Quimica, Geociencias:
Matematica da UFRJ.

P3A 5.
-

A. Histaria da M5quina 5 Vapor Utilizada no

-

Ensino da— FTSiCeAci 19 :ad 39 Grau.

aelniti:Pwaa

Queinoz - UFF - Rio de Jane.Ao

A partir dautilizacao,em aulas experiMentais,de u
ma maquina a vapor,capaz de elevar pesos,a histOria do
desenvolvimento das maquinaS a vapor e discutida, desde
a primeira ideia de Heron de Alexandria ate as modernas
turbinas, passando pelos modelos de Papin (priteiro , pis
ton)i T. -Bavery Newcomen e J. Watt.
De cada modelo,estuda-se oseumfuncionaMento e as
causas da'neceSsidade deevolucao pare modelos mels efi
cientes.
A relacao entre as imposicoes.das condicOes de tra
baiho humano e a evolucao das in5quinas 6 analisada.
Fol preparada ulna colec5o de 12 slides -para facili
tar a aula-para uma turma inteira.

Vetodo- de Ensino e AVa11495o eM Fisica Experi' Mental - para 'Cursor de 'Engenharia.
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Wittiam Atbucoteitque - UFRJ - USU - Est. RJ
Cantos. A. de Azevedo
UFF
USU
Eat. RJ
-

-

-

Aproveitamos um relato sobre a implantacao e siste
matica de avaliacao de um curso de Fisica Experimental
para alunos de Engenharia da USU . Partimos da repara
cao da materia Fisica em disciplinas Fisica Teorica e
Experimental. 0 nosso objetivo era realizar.as atividades de Laboratorio que nao eram acentuadas no sistema
tradicional de realizacao de.praticas e entrega de rela
torios. Para atingir nosso objetivo,mantivemos a entrega do relatorio, e,arem disso,estabelecemos testes expe
rimentais e uma prova escrita unificada,versando sobre
as.praficas realizadas no semestre. Como media inicial,
procuramos modular no maxim° 20 alunoS,implantando u
ma sistematica de inscricao em disciplina experimental
que possibilite,ao aluno,melhor escoiha de horario e,ao
laboratEirio,una racionalizacao de sua ocupagao fisica.

P3A 7
-

-

Ctirs'o— BisAtb.'d
tas_

'Fisica pars TiiritSa's Fa:rmaCeuti

Ana Regina Btak, Ceeit Chow Robito•ta, Emico.
Okuno e - Lighia B. HoAodynski Matsuhigue (Institut° de FLsica da Univel:,.sidade de Sdo Pauto).
Varias sao as dificuldades. encontradas por quem le
ciona Fisica em cursos de areas nao diretamente, afins:
a pouca'motivacao sentida'pelos alunos, o escasso conhe
cimento-matematico com que contam, as expectativas pou-
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co realista sobre o que. a Fisica pode ensinar e o pouco
tempo destinado

a

materia: Em vista dessas dificuldades,

quern tem a incumbencia de ministraT a disciplina deve
fazer opcaes. A equipe do IFUSP,designada para lecionar
Fisica para estudantes de C. Biolegicas,relatou,anteriormente (SBPC-B0 e 81),proposta para esta disciplina,da
qual resultou a publicadeo do livro "Fisica para Cien cias Biologicas e Biomedidas" de E. Okuno, I.L. Caldas
e C. Chow. A Equipe,posteriormente designada para minis
trar Fisica para estudantes de C. Farmaceuticas da USP,
propOs-se a direcionar a disciplina,seguindo um caminho
semelhante. Em principio,adotou-se, como bibliografiaba

sida, o livro acima mencionado e,em Bois anos de trabalho, foram introduzidos topicos de interesse mais direta
mente ligados

a

area de Farmacia,sob forma de apostilas.

Visando introduzir conceitos cientificos basicos e informacOes tecnicas necessarias a area de atuaceo do futuro profissional, foram introduzidos os seguintes topi
cos: Espectroscopia Atemica e Molecular, Efeito Fotoele
trico e suas Aplicay6es, Conduce° Eletrica em Liquidos
e Metais, Centrifuga e Ultracentrifuga, Microscopia Oti
ca e Eletroforese.

P3A-8 - Interd .Vstipliriafidade - 'eqtre Fisica

Geografia

Atnatdo M. Vaz (9p.aduacao JFUSP); rdbio L.M. •
Aida& Jn (gAad. JFUSP);

M.•C4i6tina 44Ladono(p.a.
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duacao IFUSPI; Maulacio P.P. Otiveilai (gkad.
IFUSP).
A ideia de Fisica,como instrumento de apoio para
outras disciplinas,e a necedsidade de embasamento teorico.evidenciada por alunos do curso de Geografia, moti
varam a busca de elementos de interdisciplinaridade en
tre essas duas ciencias.
Foi elaborado, por licenciandos do IFUSP, um pro grama que atendesse a essas solicitay6es e submetido
apreciacao do Dept9 de Geografia e de seus alunos. Uma
vet aprovado, desenvoIveu-se um curso piloto dentro da
cadeira de Orientacao

a

Pesquisa em Geografia Fisica.

Alguns t6picos abordados foram: . NocCies de Cosmologia . NocOes de Astronomia . Nocifies de Astrofisica
Gravitacao . NogOes de Meteorologia . Efeitos Visuaisna
Atmosfera . Efeitos Eretricos na Atmosfera . Geomagne tismo . Correntes Marinhas . Hidrostatica.

B - CciMantCaCii

Orals

03A-1 - As- s4Mir . ..Ed itacio— Pdblita corm Isf6PCo Conjunto
Gurtavo I.KitZnen - E.E.F.S.G. Vicente Peixoto,

SP.
Partindo da insatisfacao geral, tanto do corpo do
cente,quanto do discente,em relacao as precarias condicOes do ensino do curso noturno, toda a comunidade esco.

lar (professores, alunos, pais e funcion5rios) organi -
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zou-se e propas a criacao de um modelo pedagogic° dinamico, adequado as expectativas. Tal processo,-que sera
discutido mais amplamente, iniciou-se com a realizacao
de uma serie de reuniOes com a comunidade, culminandona
formacao de uma coordenadoria, responsavel pela elabora
cao de normas disciplinares que viabilizassem o processo pedagOgico, eleita e composta por professoresT poste
riormente se estendendo para os demais periodos. A inte
raga° desta equiparagao de responsabilidadet, na elaboraga() das condicoes de ensino da escola com o curso de
Fisica, exigiu. dos Professores desta area uma nova postura, desenvolvendo contelados mais concretos, assim como major participacao dos alunos, mostrando como um a prendiZado critico dentro da Fisica pode ser extrauola
do para um ambito mais geral.
03A-2 -.A Didatica na POs-Gradvacao
Marcos Cesar Danhoni Neves - IFGW - Unicamp
Em cotabotacao com Vitson Tonin Zanchin Unicamp.

O presente trabalho visa, atraves de uma pesquisa
(questiOnario) corn alunos de pos-graduagao do IFGW-Unicamp (com amostragem aproximada de 30% dos alunos devidamente matriculados), estabelecer a posicao geral destes, em relacao - a relevancia da didatica em cursos basi ,
cos de pOs-graduagao. Com os resultados obtidos, far-se
-a .uma analise, de formia a equacionar o problema
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tenter encontrar as possiveis solucties.

03A-3.- Ensino de Fisica: Revelaciies do Estudo da's
Provas do Vestibular.
Canto4 Zittex (Me4t4ando em Educocao peto IESAE;
0.4e44oft. da tede utaduat - RJ) e Cne4o FAanco
Janian (Meztkondo em Educacao pact PUC-RJ).

0 trabalho objetiva estudar o•ensino do topic° "Pio
vimentos Circulares" no 29 grau, utilisando-se,para tan
to4aanelise do desempenho dos vestibulandos no topic°,
nos concursos da Cesgranrio de 1975 a 1984. Partindo-s.e
do principio de que as opcoes erradas as questOes mao

sao equivalentes,constroem-se, baseando-se na historia
da FisiCa e no estudo empiric° das opcOes oferecidas pe
lo vestibular, seis categorias nas quaffs podem ser clas
sificadas as opy8es oferecidas pelos concursos nos 10
anos considerados. A anilise da distribuiceo das respos
tas pelas categorias permite concluir que o ensino de
Figiea nio viabiliza, na maioria dos Casos, que o aluno
rompa com as concepcOes baseadas da estrat6gia de modificacaodesta situaceo.

03B-1 - 'Pot;

'Ins"fnat'" Ctintas?

Urn 'EquTvoco A6

Or

•des Igit61061-agica.

Pliftaa M.P.Mgek - Atosociagav de Educacao e
Pe4qui4a - RJ - Cent4o Edueacionat da Lagoa RJ.
Segundo Bunge,"A ciencia a um estilo de pensamento
e de acio". Como "ensinar" este estilo? Se,por um lado,

Oil
o erro de apenas transmitir conhecimentos comeca a ser
substituido por uma preocupacao centrada nesse estilode
pensamento e acao. Um enfoque empirista, e as vezes mes
mo.ingenuo, esta presente nessa nova postura. Os objeti
vos gerais de qualquer programa de Ciencias, que at ho
je nao foram alterados, mostram que esse enfoque ainda
se apoia na teoria do senso comum. Acredita-se que baste estar alerta, com todos os sentidos disponiveis,para
conquistar-se a inteligibilidade do real e que a experi
encia imediata ea base segura de todo conhecimento.
Para Popper,somos muito mais'pensadores que observadores. Na organizacao de curriculos e na idealizacao
de experimentos,faz-se necess a rio uma nova postura,emba
sada na epistemologia genetica que objetive o desenvolvimento das estruturas de pensamento e da linguagem argumentative.

03B-2

ErisInd)16TTsIta"IXOefiMental

19.'Grau.

Eduardo TozAio Magao.
Centro de Estudoz Supeicio4e4 de Lonekina CESU1ON.

Px.

Com 6 objetivo de colocar os alunos de 19 grau em
situacao que ihes forcem a viver por proprios o "co-•
mo se faz" uma experiencia de Fisica, e.de tenter forne

cer,aos mesmos, a oportunidade de sentir o prazer de fa
zer um-poncode'Ciencia,'reSolvemos realizar um traba

"lho.sobre a alternative de ensino in tecnicas e materi-
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ais a serem aplicados para o ensino de Ciencias de 19
grau, mais especificamente na area de Fisica Experimental, visando, sobretudo, as nossas escolas-de periferia,
atentando para as difiCuldades encontradas nestas escolas em apresentacao de experiencias, pela precariedade
das instalac6es ou por falta de recursos na montagem de
um laboraterio. Construimos kits, utilizando materiais
de baixo custo e de facil execucao, de maneira que as
proprias.criancaspossam construi-los com material trazido de casa, visando adequar o treinamento do futuro
professor de Ciencias

a

realidade economica das nossas

escolas.
03B-3 - Com Trabalhos Praticos sem Livros Dicliticos

(Duos Vivincias no Ensino de Ciencias)
Antonio Cantos da Sitva Miranda e Luiz Augusto

de CaAvatho Canino - - Univensidade Catiitila
Pernambuco a Escota Recanto In6antit

de

Este trabalho originou-se da preocupagao, enquanto
professores do 39 Grau com o ensino deficitario de Cien
cias no 19 Grau, fato este que vem acarretando dificuldades para o desenvolvimento do raciocinio do aluno,ate
o nivel universitario. Pretendemos narrar nossas vivencias como professores de Ciencias do 19 Grau, trabalhan
do desde 2q ate a“% series.
Foram executados trabalhos praticos, geralmente fo
ra da sala de aula, cujo termino dava-se com a elabora-

cad de relatorios por parte dos alunos, substituindo os

4.13
manuals tradiclonalsAs aulas foram desenvolvidas,uti. _
.aulas
lizando algumas tCnicas da'Pedagogia Freinet:
passeio, texto

•Contatp,da:orianga
com a,natureza
. .

etc.
Alem disso,antes de trabaihar qualquer.cOnteildo,fo
ram feitas sOndagens sObre os:ConCeitos - preprios que os
alunos tinham a respeitp ,doLque',Seria-,: trabalhado.
.
_
E objetivo nosso formar:U
a
Mchario
:de.Consultas ,
com estes relatorios i que sirva.de apolO a;futuras pe.nui
sas, como tambem•trocar experiencias com professores da
area, e ouvir sugestoes sobre os trabalhos desenvolvi dos.

03B-4 - As Ciencias Naturals
`

10a1

116 tontext61fttOrico-Cul

AH1t6tititti-:TOMita,

JoaE GeAutdo di Souza
Bobco, S. Paulo.

-

Imstituto Sateziano Dom

A Filosofi.a Aristotelico-Tomista, impregnada

da

neo-platonista, interpretada pelos Mestres: das "Escolas"
medievais - dal, a designaaode Escolastica. ,- especial
-manta par Alberto Magno e Tomas de Aquino, reviveu, apoiada e comentada por:pensadores arabes, uma concepcEo
sistematica do mundo da-Ciencia, integrada na Raz5o e
na Fe. Esse "Aristotelismo Crist5o" teve uma fase de
preparacao, de apogeu e de decadencia, entre os seculos

VII/kV, de Abelardo a.D.TScoto, a Durando e aos apolo gistas. Essa doutrina versou as Ciencias Naturals, isto
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é, pesquisou e estudou a Natureza e das plantas aos animals, do

eel]

as aquas termais, da'audic5o ao enxofre; e

as condensou em solidaestrutura logica, "silogismou. A
ristoteles, Platio, Her5clito e Teofrasto, Dioscorides
e Arquimedes foram traduzidos e comentados pelos hispano-arabes Avicena, Averrois e outros. Concluindo, adver
te-se,'entio, um fil5o histdrico-cultural que interliga
o.apogeu da filosofiagrega

a

Idade Media, e esta

a

dos

descobrimentos cientificos dos seculos XVII/XVIII e seguintes; a Fisica'M6derna the aproveitar5, alem de sua
contribuic5o em experiencias, observacOes e descobertas,
a firmeza do raciocinio, a logica das deducCies e indu
uma metodologia segura, a trama da dialetica
as poderosas sinteses.

-goes,

6, APRESENTACAO DOS ASSUNTOS GERAIS
I - DEBATES
II - ENCONTROS
III - REUNIAO
IV - COMUNICACOES APRESENTADAS
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I. DEBATES :

-'Impiicacaes da Filosofia e HistOria da Ciencia

pa

ra o Ensino de Fisica :

'Participaram como debatedores: P4oi. Atexancfte Me-

diLhos (UFRPe),. Puq. Robekto Mokeika (C8PF) e PA(4.loao Zane-U.4 (USP), coondenado4.
A inteng5o,ao se promover esse•debate,foi a de a tender

a

crescente preocupacao, por parte de - profesSo -

res de Fisica de nivel medio e superior, com o impacto
que a Filosofia e a EistOria da ciencia tem tido, parti
cularmente nesta Ultima decade, sobre discussOes relaci
onadas com-o ensino de Fisica.
Durante o debate foi enfatizado o aspecto a-historic° dos textos did5ticos que, via de regra, apresentam
uma reconstrugao do desenvolvimento do conhecimento cientifico, onde, predomina a visa° cumulative desse conhe
cimento; a forma forcada de se colocar o aspecto experi
mental sempre precedendo o desenvolvimento teeirico; a
ausencia do papel desempenhado pela organizageo social
de diferentes periodos da histOria sobre o desenvolvi mento do conhecimento cientifico. Todos esses liontos fo
ram discutidos tendo como objetivo tanto a formag5o do
professor de Fisica quanto a do pesquisador.
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Ficou claro que este terra deve merecer uma maior a
tencao ao se discutir a organizacao de textos ou de cur
riculos de Fisica.
Estavam presentes no debate cerca de cem pessoas.

D.ii - 0 Ensino de Fisica nas Universidades, visto pelo
Movimento D.ocente:

Hivaido Agostinho Lemos (imesidente

da

ADUFF) - Cookdenadok.
Natanaet Rohn. da Sitva (p./maiden-ft
ADUFP6

-

da

J.Pessoa)

Pko li. Luiz Pompeu dos Santos (pxesidente

da

ADUBH)
Elmst W.Hambukgek (pkesidente da AVUSP)

Nao foi apresentado resumo, mas sim uma ptoposta
Assembleia Geral (veja item C.4), que foi APROVADA.

- QuestOes de Pesquisa sobre Livros-Texto :
Pxoti. Cantos Robetto Appotoni (FUEL)-Cookdenadok

Pkotiq Otga Motina (USR)
Pnoi. Datton Goncatves (UFF)

Neste debate participaram cerca de 60 pessoas

ate

419
aproximadamente as 17:30h.'A partir de estao, o nUmero
foi diminuindo at

aproximadamente 20 pessoas ao

no, as 18:30h.
. ColocacOes iniciais da mesa:
0 Prof. Appoloni fez a abertura dos trabalhos, explicou os procedimentos do debate e a motivacao do mesmo, correlacionando o assunto com as outras atividades
congeneres ja realizadas durante o Simposio.
A Profq•Olga comecou,lembrando que o livro didatico sempre 'rende roticia na imprensa em geral, alem de
ter sido e estar sendo rico tema de pesquisa para dis sertagOes de Mestrado e Doutorado na area de Educacao.
Fez as seguintes colocacoes para debate, no sentido de chamar atencao para os varios angulos pelos quais o
• livro texto pode ser enfocado:
(a) enquanto .objeto material (livro descartavel

ou

nao?, formato,.etc..);
(b) enquanto ,meio de comunicacao (inteligibilidade, legibilidade, etc..) ;
(c) conteiado do livro-texto (alam do conteudo especifico, por ex. Fisica, quais as estruturas de pensamen
to, ordens sociais, ideologias, etc.., que os li vros estao passando?);
(d) livro enquanto instrumento capaz de levar o aluno
aprendizagem.

a
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Em especial, comentou o caso dos livros de exercicio.No caso do 19 grau,oi problemas so ficam no 19 ni vel taxonomico,'em muitos casos, quando nao levam

a

a -

prendizagem de conteados errados.Para que estao servindo estes livros de exercicios?
0 Prof. Dalton historiou como, desde a epoca

em

que era estudante,comecou a escrever livros-texto. co mentou,inclusive,a cfuestao da revisao de um texto pronto, o limite pragmatic° de revisOes que um autor deve
fazer; discorreu rtambem sobre maneiras de incorporar
nprovocagOes" num texto de forma a induzir o aluno a re
fletir mais profundamente.
Fez mencao a uma escola que criou, onde os alunos
estao sendo seguidos desde alguns poucos anos e agora
estao.no final do 19 grau; dentro de experiencias sendo
realizadas esta uma que, adequadamente conduzida, consi
dera muito proveitosa: o.aluno escreve o livro-texto.
Aseguir foi aberto o debate, que se conduziu de
maneira intensa,mas um pouco fora do tema especifico de
questOes de pesquisa,pois os participantes passaram a a
bordar todas as questoes relativas a livros-texto; por
esta razao a sessao nao chegou a convergir ou/e conclu
it objetivamente sobre o tema. Podemos reparar as colocaciies feitas em tres grupos:
1. Ouestoes de pesquisa ).evantadas, sobre as quais, pe-
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lo comportamento e reacao do plenario, houve concordancia sobre sua pertinancia e importancia.
2. Preocupacoes sobre fatos / situacoes / problemas.
3. Colocacoes, ideias, questoes que levantaram debate.
4. ProposicOes (nao houve convergencia geral, nao foram
votadas).

1. Questoes de Pesquisa
"Em que implica a pratica do livro didatico em Cienciast
Dove ou nao dove ser usado? Como utiliza-io?(o livro
texto poderia ser limitador?)";
"Qual 6 o criterio de sucesso de um livro didatico? Estudar a questao sucesso editorial x sucesso educacio nal".
2. Preocupaciies
"Alem dos problemas de conteado, os livros de Fisica apresentam o processo de criacao cientifica de maneira
irreal, falsaMente linearizada".
"0 livro.didatico deve ser 'policiado', a comunidade de
ve ser informada dos livros ruins e de suas falhas".
"A atual politica das editoras, que coloca o objetivo
do lucro acima.dos objetivos educacionais, se nao invi
abiliza a solugao dos problemas, no minimo dificulta
bastante".
"0 problema e o mau livrd,sem taxonomia, sem objetivos,
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etc.., a SBF deveria fomar uma posicao sobre o assun

"A FAE inflaciona o numero de maus livros pelos,crit6 rios dubios que utiliza, 0 grande problema 6 a questa°
Editoras x FAE".
"0 problema dos erros e qualidade ruim do contelido dos
livros-texto nao 6 so da ma qualificacao de quem escre
ve, mas tambim de quem o usa".
"Os prOprios professores sao responsaveis pela situagao,
por nao criticarem e nao agirem sobrea realidade".
"0 pior livro 6 melhor que a melhor das apostilas".
"0 manual do professor 6 importante para orientar o pro
fessor sobre a linha de.pensamento do autor, nao para
dar respostas .dos problemas".
"Os textos feitos por equipe nab 'pegam', apesat

de

bons, por que? Porque os projetos de ensino de Fisica
nao foram para a sala de aula. Estes projetos derammui
to pouco efeito, apesar de terem produzido bons textos'2
"Os projetos de ensino de Fisica so receberam verba para comecar e nao para serem implantados e usados em
larga escala",

3. ColocacOes Gerais
NO Livrotexto 6 colocado como o grande vilao dos proble-

mas do ensino. Isto 6 exagero, a comunidade academica

423
critica,mas nao escreve o livro diditico, como seria ne
cessario".
"0 Livrodidatico nao a tarefa para autor isolado, mas de
ve ser um trabalho de equipe".
"A correlagao:livro didatico - curriculo - vestibular
(no RJ) e Complexe, nao

da para dizer claramente quern

dita o curriculo, mas temos que trabalhar corn isto
•
tenter melhorar a partir desta realidade".
"pevemos analisar os livros que recebemos e usamos, escrever para as editoras e reclamar dos defeitos e er ros".
"Na maioria das escolas, o livro texto e a forge mais
poderosa na determinagao dos programas, topicos e profundidade corn que sera° abordados".

0

"No 39 grau,nao se discute o livro didatico, o pessoal
escolhe o livro que mais the facilite o trabalho".
"Os professores do 39 grau dos IFS tamb6m deveriam participar destas discussEies sobre livros-texto, aqui

ha

pouquissimos".

un muito dificil montar uma equipe para escrever um livro, alem.disso o livro depois extrapola a regiao do
autor e o mesmo nao tem mais controle sobre sua utilizagao".

"2 muito dificil uma equipe funcionar bem para-escrever
um livro-texto, hi problemas ideoleigicos e politicos ,
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inclusive isto ja

e

atualmente ate uma linfia de pesqui

sa, ou seja, estudo do funcionamento ou nao destes gru
pos".
"Deve-se dar autonomia para a realizacao de projetos e
textos.regionais".

4. Proposicoes:(nao foram votadas)

"A SBF deveria montar uma Comissao para analisar livros-texto e publicar estas anilises, divulgando-as"o maximo possivel,em todos os niveis, desde cxprofessorado

ate

as Secretarias de Educagao".

"As Sociedades Cientificas e a SBPC deveriam discutir
objetivamente o livro-texto,enquanto instrumento de aprendizagem,".
"A SBF deveria montar uma comissao para escrever os bons
livros texto que queremosw.
"Os professores deveriam formar grupos de discussao
chamar os autores d6s livros para debater os textos e
apresentar nas criticas,as sugestOes".
"Deve-se descentralizar a producao editorial. Os profes
sores (por area ou regiao administrative) decidem o ti
po de livro que querem e o pedido

e

levado para as edi

toras, que deverao produzir os textos dentro do esquema definido pelos docentes. A verba da FAE deveria ser
descentralizada por estudo ou por area administrativa
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para viabilizar financeiramente este esquema".
"As IES's deveriam criar Institutos sobre o Ensino de
Ciencias, formando equipes interdisciplinares e
disciplinares competentes-para trabalhar,inclusive na
elaboragao de livros,texto, alem de projetos de inte grac&o do 39 grau com o 29 e 19."

D.iv

-

Utilizacao do Microcomputador no Ensino de Fisica :

Paoli. Oduvatdo Vend4ameto (FATEC - Facutdade de
Tecnotogia de Sao Paulo e totigio• Pio XII)

0 use do microcomputador no ensino encontra-se em
fase inicial de investigaoao, orientando-se para osmais
diversos aspectos da educagao. Muitas pesquisas tem sido fundamentadas na psicologia de SKINNER, gerando procedimentos conhecidos como "exercicio e pritica" ou "di
ilogo e tutoria".
"Exereicio e pritica" . consistiria na abordagem do
microcomputador.assumindo o papel de gerador de exercicios e treino, atendendo alguns tOpicos da instrucao,on
de sao:associados elementos ludicos e reforoadores convenientes. "Dialogo e tut:aria" trata-se de um tipo de
programa em que o microcomputador "conversa" com o alu
no e procede como verdadeiro professor. A informacao e
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apresentada em forma de instrucao programada ramificada.
Em fungi° das respostas emitidas,o aluno a conduzido pa
ra conteildos mais ou menos profundos, ou ainda remetendo para instrucio alternativa quando o aluno ultrapassa
um nuthero inaceitivel de erros. Outras pesquisas, neste
cameo, parecem enquadrar-se na linha de Piaget e cognitiva, como,por exemplo,estudos que.focalizam a atitude
do aluno frente ao computador, mediante o comportamento
afetivo ou de acio, definido. como sentimento contra ou
a favor de deterMinado estimulo. A "simulacao de mode los" no microcomputador parecer ser uma das areas mais
atraentes para pesquisa. Alguns trabalhos ja foram pu blicados e representam recurso pedagogic° e tecnica didatica de grande valor que propicia ao estudante um
meio dinamico e eficiente da analise do comportamento
de sistemas multivariados, como por exemplo o movimento.
deumcorptadeumsitanrcleoi .
al . 0 microcomputador podera ser importante instrumento
de mddidas na area pedagOgica, procedendo a controles
estatisticos sobre a evolucao de uma classe ou de cada
aluno tornado isolamente.
A estrategia,talvez,seja acumular conhecimentos atomizados, oriundos de investigacOes devidamente compro
vadas, para que uma proposta mais abrangente possa ser
feita.
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0 microcomputador vem sendo usado.por•nos,' desde a
gosto de 1983, de uma forma empiiica, na qual o aluno .a
prende elementos de programagao "BASIC" e,em seguida,pro
grama solueoes de problemas, passando,na fase seguinte,
a fazer simulacoes de situacao em Fisica. Algumas con clusEies, resultado de observagoes•:
1. A programzgao leva o aluno a tentar solucoes genericas para o problema, num processo de raciocinio por
inducao.
2. Os alunos aprendem a programarcom faCilidade, contu
do, rejeitam asaPlicacclies. em Fisica.
3. Nao foram observadas solugoes diferentes das tradici
onais para problemas propostos.
4. AparenteMente o contexto microcomputador, programa
ca. ° e conteiado permitiu o aparecimento de "insight"
em um numero reduzido de alunos.

D.v

Politica de Financiamento em Pesquisa em Ensino
de Fisica :
Pxoi. Enn4t W.Hambukgen.

Coondenadok

Pko lf. Sikgio Cot,ta Ribeixo (CAPES)

Nao toi apresentado resumo.
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II - ENCONTROS.:
•E.i - Divulgaeio Cientifica :
Pmq. Itdeude Ca4tto Monei4a (IF-UFRJ)-Coot.denadolL
Pkoi. Viet/Lich Schiet (USP-Sao Cantos)
P4o6. TeAnando Santana (Muaeu de Cieneia e Teen°,
toga da Bahia).

Plt.o6. Mau/Lice SAiin (E4paeo Ciencia Viva - RJ)
Pko4. Ronatdo de Fteita4 MoutFto (Mu6eu de Aztxono
mLa a Ciincia4

-

CNPq)

Os participantes convidados fizeram exposigoes sobre os diversos projetos de divulgacOes nos quais estao
envolvidos. Apresentamos a seguir, em resumo suscinto ,
o conteudo destas exnosicOes.
O Prof. Dietrich Schiel falou sobre a experiencia
desenvolvida em S5o Carlos, a partir de 1979,e que se i
niciou com a ideia de um almoxarifado central da Uni -

versidade que apoiasse os professores de 19 e 29 graus.
Relatou tambem os tipos de atividades desenvolvidas des
de entao como: sessoes de cinema, visitas a institui

-

Oes, programas de radio, etc., onde se tem buscado sem
pre utilizer o potencial ji existente na comunidade

basear-se no apoio e no interesse dos professores nas
escolas.
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0 Prof. Maurice. Bazin apresentou as ideias basicas
do projeto Espago Ciencia Viva: contribuir para a difusac) e popularizagao da Ciencia e apoiar,de forma sistematica e criativa,o ensino-de Ciencias no 19 e 29 graus.
Foram apresentados slides sobre as atividades do grupo,
onde uma enfase especial foi dada as experiencias con cretas de realizagao de eventos de divulgagao cientifiCa em pragas,ruas e .escolas (como Astronomia na Praga,
0 Dia da,Celula, A Agua no Morro do Salgueiro, etc.), A
bordou-se tamhem 'um dos objetivos fundamentais do gru po: a criagho de um "Museu Vivo".
0 Prof. Fernando Santana analisou a criagao e o de
senvolvimento do Museu de Ciencia e Tecnologia da Bahia,
apresentando tambemexperiencias de museus semelhantes
em varias partes do mundo. Atraves de slides e diagra mas,expoit varios dos instrumentos e experimentos cons.truidos e utilizados no Museu da Bahia. Por fim, rela tou as dificuldades atuais por que passa o Museu,em razao da falta de apoio financeiro governamental.
0. Prof. Ronaldo Mourao falou sobre a importancia
da divulgagao cientifica no Brasil, em especial,utili zando-se os meios de comunicagao, e sobre a criagao do
Museu de Astronomia e Ciencias Afins. Abordou tambem o
projeto, ji iniciado, de "Parques da Ciencia", que tem
a finalidade de combinarecreagao e aprendizado e que
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deveri ser implantados em verias cidades do pais..
Ao final das exposicees, em funcao do pouco tempo
disponivel, discutiu-se somente sobre a importancia de
se retomar a questa() da divulgacio cientifica em outros
encontros, ja que existem virios grupos com interesse e
com trabalhos sendo realizados nesta area. Aprovou-se ,
entao, encaminhar a pleneria final a solicitacao de que
a SBF propusesse

a

SBPC a realizacao de um debate espe-

cifico sobre este terra na proxima reuniio anual (veja i
tem C.5 da Assemhleia Geral).

E.ii - Publicacees em Ensino de Fisica :

Cootdenadok:

Joio ZanetLc (USP)

Neste encontro,discutiram-se problemas relaciona dos com duas publicacees: a Revista de Ensino de Fisica,
publicacao da Sociedade Brasileira de Fisica e a Revista de Ensino de Ciencias, publicacao da Fundacao Brasileira Para o Desenvolvimento do Ensino de Ciencias..Ani
to Rondon Bernardinelli fez um breve histerico dessa se
gunda publicacao, ressaltando os principais,objetivos
da Revista que visa atingir o professor de Ciencias do
19 grau, levando ate ele experiencias que podem ser reproduzidas em sala de aula, topicos curiosos, resenhas
de livros e discussees educacionais diversas. A primei-
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ra,publicacao foi apresentada por Joao Zanetic que se
prendeu principalmente as relato das dificuldades finan
ceiras enfrentadas pela Revista, bem como da necessida
de de se atingir um !lumen) maior de professores de Fisi
ca de 29 grau.
Participaram desse encontro cerca de 30 pessoas.

E.iii - Ordem dos Educadores do Brasil :

Cootdenadox: Pko6. Joao Antonio Fitocke (UFMG1

Este encontro foi incluido na programacao.do

VI

SNEF por sugestao dos professores que, em julho/84, numa das sessoes realizadas durante a Reuniao Anual da
SBF, discutiram questOes relacionadas ao exercicio profissional. que incluiam, dentre-outros, aspectos relativos

a

formacao do professor,

a

regulamentagao e

a

fisca

lizacao do exercicio do magisterio.
Nesta.ocasiao, a criacao de uma."Ordem de Educadores" surge como uma proposta parasliscussao porque, ape
.

sar de algumas virtudes mais evidentes ! muitas dificuldades poderiam se revelar a partir de debates que inclu
issem-nao apenas um maior numero de professores de Fisi
ca, mas, tambem, professores de outras disciplines e ou
tros profissionais da educacao.
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Em vista destes antecedentes, varias entidades representativas de professores das redes pdblica e particular e dos varios graus de ensino foram convidadas para participar dos debates. No entanto, em razao das negociacaes salariais que, normalmente se realizam nos me
ses de janeiro e fevereiro, Tido foi possivel contar com
a presenca destas entidades.
Com a presenca de, aproximadamente, 20 professores
de Fisica, as discuss5es revelaram a necessidade de mai
ores informacOes respeitoda proposta, tendo silo fei
tas as seguintes recomendacEies:
a) Maior aproximagao entre a SBF e as associac5es e sin
dicatos de professores, visando levantar posicoes e
argumentos relativos a esta proposta de criacao de
uma "Ordem de Educadores";
b) Divulgacao, atraves da Revista de Ensino de Fisica ,
das informagOes obtidas e de artigos sobre este tema
como preparacao para uma posterior discussao.

III - REUNIAO
Pto64 Susana de S. BanAos (UFRJ)

A reuniao sobre a participacao brasileira no Comi-

te de Ensino de Fisica da" IUPAP (International Union of
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Pure and Applied Physics),organizada pela representante
do Brasil, Prof* Susana de Souza Barros (IF-UFRJ), - nao
foi realizada por falta de quorum e/ou interesse: 0 horario escolhido foi muito inconveniente (13:00h) e deiri
do as inumeras atividades,a-reuniao ficou esvaziada:
InformacOes sobre propostas a serem levadas a proxima reuniao da Comissao.(agosto 24-25, 1985, Duisburg,
Alemanha) serao publicadas no Boletim da SBF.

IV - COMUNICACOES APRESENTADAS :

A seguir, sera() apresentadas as comunicaeoes expos
tas,em forma de Painel Integrado (P),-que abordam

OS

diversos temas tratados.

PA 1
-

-

Experimento para Estudo de Sistemas Estatisticos

de Muitas Particulas :

Ataide Pettegicini Mammana e Maxeo Antonio Sitvei
xa- (LED/FEClUNICAMP) e Sitvia Helena Machado de
Ofiveiha (VCC/IMECC/UNICAMP)
Baseado num experimento proposto pelo PSSC

[1] para

estudar o comportamento de sistemas de muitas particu las, empregando-se. os matodos da Termodinamica Estatistica, foi projetado e construido um dispositivo mecanico simples, constituido por uma gangorra de dual pistas
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iguais onde se distribuem esferas de aco identicas, cujos detalhes sao aqui-apresentados e discutidos. Procurando se estabelecer uma integracao com uma disciplina
-

introdutoria de computacao, foi propostoo emprego de
recursos computacionais na analise dos dados experimentaispobtidos em laboratOrio,bem'como no confronto com o
modelo matematico da distribuicao binomial para um certo nUMero de esferas. Conceitos como:frequencia e proba
bilidade de um evento, distribuicOes possiveis, distribuicao mais provivel, estado de equilibrios entropia o
cupacional a partir da anilise quantitative da distri buicaO de esferas nas duas pistas, podem ser ilustrados
e compreendidos, culminando com sua interpretacao

a

luz

do 29.principio da . TermodinaMica.
[1] Suplementos doS TOpicos.Avancados do PSSC.

PA-2 - Uso de Computadores no Ensino de_Cientias
Joao TektatianU N.Agta ('UFP6/CCTYD.F.Zsica-Pb) 't
Veta-Sotange de Otiveina Fatia4 (UFP6/CCT/4.Fiai
Pb)
ea
-

0 presente estudo, partindo das carencias de nos sas escolas, particularmente no ensino de Ciancias do
19 grau as universidades, pretende tao somente contri buir com o debate Para a superacao.das dificuldades enfrentadas pelos dirigentes de escolas, pelos professo res e pelos estudantesno ensino e no aprendizado de Ci
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6ncias em nossa regiao: Limitam estas pretensoes, principalmente, a exiguidade de recursos dos autores para
torna-lo mais rigoroso, a falta de recursos para a educacao e, as poucas experiancias de,uso de computador no
ensino: uma decada nos paises centrais e, alguns anos
no Brasil e, ora comecando em nossa regiao.

PA-3 - Utilizacio do Microcomputador no Ensino de Fisica:
Oduvaido VendlLameto

(FATEC CEET"PS" UNESP SP)
-

(Cotigio Pio

-

XII

-

SP)

Estamos•diante de um fato: 0 computador. Uma maqui
na capaz de processar, organizar e armazenar informa coes. eque invade praticamente todos os setores da ativi
dade humana. Na educagao,muitos projetos desenvolvidos,
a partir da decada de 60, trouxeram contribuicOes impor
tantes quanto a forma de use do computador no ensino .
Duas linhas pedagOgicas, principalmente, orientaram esses trabalhos: a comportamentista de SKINNER e a evolutiva de PIAGET. Os resultados indicaram ser o computa dor eficiente instrumento de ensino nas formas chamadas
de exercicio e pratica, tutoria, dialogo, simulacao
modelagem. 0 microcomputador ou computador pessoal inva
diu a escola. Muitbs alunos dele ja fazem uso,mesmo

a

revelia dos professores, atraves das calculadoras pro
gramadas. As perspectivas de se fazer dele boor usoestao
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na dependancia de resultado de pesquisas, iniciadas por
diversas instituigilies de 'ensino de 29 e 39 graus, parti
culares e estatais..

PA-4 - Um Metodo Fotogrifico para Produzir Dispositivos
de Difracio da Luz :

Belmakdo Buchweitz (IF-UFRGS) e Macao Joae Bette
(IF-UFRGS)
0 metodo de produzir dispositivos de difracao (fen
das, redes) consiste basicamente em fotografar fitas ,
fios e pontos pretos sobre um fundo branco, usando um
filme de alto contraste.
O negativo resultante pode ser usado como dispositivo de difragao.
Os diversos dispositivos produzidos servem,para ob
servar os fenomenos de interferancia e difragao de luz
proveniente•de uma lampada incandescente de filamento
reto e, para estudar quantitativamente esses fenOmenos,
usa-se uma luz coerente.

PA 5
-

-

Equipamento para Escolas de Nivel Medio :
Guimalaiea, V.H., Axt,R. e Buchweitz,B.

(IF-UFRGS)

Este projeto busca auxiliar professores interessados em desenvolver atividades experimentais em suas aulas de Fisica e nao exige da escola um laboratorio caro
de se adquirir e manter, propondo o emprestimo de equi-
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pamento na6 :sofisticado e pouco convencional.
Já foram Concluidos - tras conjuntos: ode Mecanica,
o de Eletricidade e Magnetismo e ode Otica„-.Este ultimo encontra-se em fase de reproducao, tendo ja sido con
cluido o prototipo. Os dois primeiros-foram reproduzl dos.e estao sendo emprestados regularmente aos professo
res. Em 2 anos,.este projeto ja suscitou intertaMbio-com
30 escolas de 29 grau e 15 instituic8es de 39 grau.
Uma descricao circunstanciada.deste prcdeto encontra-se no trabalho'0 Ensino Experimental de Fisica em
Escolas de Nivel medio: , uma Tentativa de Viabiliza-lo",
a ser.publicado em "Cianclae Cultura", vol. 37(1).

PA-6 - Medida de Pequenas Capacitancias :
Robe/a° He.64et a Antonio J.Bacaton , (V.F1.6ica,
IGCE/UNESP - Rio Ctalto - SP)

Em algumas situacoes, o metodo mais facil de medir
pequenas.capacitancias e-aquele em que o capacitor é pe
riodicamente carregado a uma certa diferenca.de potenci
al e descarregado atraves de um medidor adequado de cor
rente. Isto a realizado oor meio de uma chave comutadora que, em alguns cases, a uma lamina vibrante e, em ou
tros, uma chave rotativa acoplada ao eixo de um motor e
letrico. AsAnontagens conhecidas permitem medir capacitancias a partir de freqA6ncia e resistencia ou.de fre-
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gdencia, diferenca de potencial exorrente. A nivel

de

29 grau,o mertodo, extensivamente empregado no passado e
de grande valor historic°, foi - retomado pelo PSSC e pelo projeto Nuffield. 0 objetivo desta comunicagao é a presentar uma montagem, com inovacoes na comutacao e na
medida da fregtencia, e discutir suas vantagens, tanto
do.ponto de vista tecnicoequanto pedagOgico.
(projeto financiado pela Comissao de Projetos Especiais
da UNESP).

7. ASSEMBLEIA GERAL DE ENCERRAMENTO
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7.

ASSEMBLEIA GERAL DE ENCERRAMENTO DO VI SIMPOSIO
NACIONAL DE ENSINO DE FISICA :

Aos vinte e cinco dias do mes de Janeiro do ano de
mil novecentos e oitenta e cinco (25.01.1985), as quinze horas e trinta minutos (15430 h), realizou-se a As sembleia Geral do VI Simposio Nacional de - Ensino de Fisica, tendo lugar no Anfiteatro da FacUldade de Direito
da.Universidade Federal Tluminense, sede dos trabalhos
deste Simposio.
A abertura dos trabalhos foi feita pela Pr.to‘4 Vase Minanda Vianna, Secretiria de Assuhtos de-Ensino, Co
ordenadora Geral do VI SNEF e presidente.da mesa. Foram
convidados para colaborarem na direcao dos trabalhos a

Pto.44 Anna Mail..La Peasoa de Catvatho (USP), Secretiria Ad.
juntadeAso EnidaSBF,embrosdaCmissao-de Ensino da SBF, PAoi. Manaoa. da Fon6erca Etia
.

-

(UFRJ),' Pno6. DietAich Schiet (USP-Sao Carlo) e Pxo6 .
Ehntt Hambuitg.e4 (USP).
A seguir,. foi apresentada a seguinte proposta
pauta para a Assembleia, que obteve aprovac5o:
I - Informes ;
II.- Apresentagao dos trabalhos•desenvolvidos,duran
to o VI SNEF, pelos coordenadores de linha;
•

III

-

Discussao das mdcOes,recomendaceies e propostas
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feitas pelos associados e votacao;
IV - Indicacao ■:1E- salmsib5em de

MIMS

para a prOxima Comis

sao de EnSino da SBF e para os cargos de Secre
Carlo de Assuntos de Ensino e Secretario Adjun
to de Assuntos de Ensino, para. a proxima Diretoria da SBF;
V - Sugest8es para o VII SNEF;
VI - Encerramento dos trabalhos.

I - INFORMES
1. Foi apresentado o levantamento de inscritos no

VI

SNEF, como a seguir:
BRASIL:
RJ-308; SP-137; RS-52; MG-25; PR-20; SC-19: MT-131
PA-12; DF-08: PB-07; PE-06; RN-05; AL-04; BA-04 ;
MS-03; ES-03; GO-02; PI-02; RO-02; AC-01.
EXTERIOR:
Ahgentina-03; Ihgtatefum-01;
perfazendo o total de 637 inscritos.
2. Foi dada uma explicacao pela Coordenadora do VI SNEF
sobre a organizacao dos cursos. Previam-se cerca de 250
inscritos para os cursos oferecidos,

porem, as vesveras

do evento, o niimero de interessados era muito maior que
o previsto. As turmas foram aumentadas e aberto um curso extra. Mesmo assim, a confus5o gerada foi muito gran
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de e nao era o que a Comissao Organizadora desejava. Su
gere-se que nos prOximos SNEF's nao sejam feitas inscri
Cores previas para cursos.
3. Foi feitotm agradecimento,em nome da Sociedade Brasi leira de Fisica

a

Universidade Federal Fluminense, por

sediar o VI SNEF, pelo apoloiodeeb pela Reitoria e pelo Ins
tituto de Fisica e,especialmente,a Faculdade de Direito,
pela receptividade em suas instalagoes, e tambem a professores, funcionarios e alunos do Instituto de Fisica
da UFRJ.
4. Informe do Prof. Pierre Lucie: a CAPES.e o PADCT, atraves'do programa Melhoria do Ensino de Ciencias,ofere
ce bolsas no pais e exterior' (especializacao, mestrado
e doutorado) em Ensino de Ciencias e de Fisica. 0 proce
dimento é simples, bastando escrever para o PROGRAMA E-

DUCACAO -PARA A CIENCIA/MEC/CAPES - ANEXO 1

andar -

s..225 - CEP: 70.000 - Brasilia - OF, para pedir informa
toes.
5. Informe sobre o I CONGRES50 DA EDUCACAO ATRAVES

DA

OUIMICA - Professor Jairo Pees - de 06 a 09 de julho de
1985, em Niter8i. Informagoes junto

a

Secretaria da UFF

ou com o.Prof.-Jairo Paes.

II - RELATOS DAS LINHAS BASICAS DESENVOLVIDAS NO VI

SNEF :
Os relatOrios e propostas, apresentados a seguir ,
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foram APROVADOS pela Assembleia Garal EM.BLOCO. Em al guns casos, foram feitas 'votaceies especificas, pois

a

plen&tia havia pedido destaque para estas questOes.
L.1 - Pesquisa em Ensino de Fisica :

COo4denadon: Pxo4. Maft.co4 F.Etia (UFRJ)
0 coordenador apresentou o relato geral da linha
cujos trabalhos se desenvolveram em 2 cursos, 3 mesas -redondas e uma
0 relatOrio apresentado foi ap&ovado com 15 abzten
etiez, exeetuando-!ze az questaez que aptezentam

votaeao

exptZeita, poi na Azsembtaa Getat 60mm destacada4 do
tetato gema.

M.R.1.1 - Problemas Criticos no Ensino de Fisica

:

Coo4denadon: Plcop Amitia I. Hambuftgek CUSP)
. Recomendacoes:
1. 'Sejam revistos os conteudos programiticos e meto dos de ensino desde a 1@ serie do 19 grau, dada a
caracteristica propedeutica e repetitiva com que se
reveste o conteddo da Fisica nas Escolas;
2. A natureza multidisciplinar da atividade exige que
se incluam nos curriculos 'de formacio de professores de Fisica, disciplina's como as de Historia
Filosofia da Fisica (Ciencias) e anilise de concep
Goes "alternativas° dos alunos;
3. Como consequencia, ±ecomendamos apoio

a

formagaode

4 115

professores e pesquisadores em Sista- 1- 3.a e Filoso fia da-Ciencia, atraves de bacharelados, pOs-gradu
acao, contratagao de professores, bolsas de estudo.
G.T.1.1.A - Outros Problemas Criticos no Ensino de Fisica :

CooltdenadoA: Pno6. Pienke Lucie (PUC RJ)
-

. Mogao:
A conclusao do G.T.1.1.A foi que se propusesse uma
mogao no sentido de que a SBF assuma a responsabilidade
de convocar, no menor prazo possivel, reuniEes regio nais de professores de 19, 29 e-39 graus, juntamenteccm
Orgaos responsaveis das Secretarias•de Educagae, com o
fim de discutirem um novo programa para a Fisica do 29
grau e questaes correlatas, e que destas reunioes regio
nais saiam as propostas a serem discutidas numa reuniao
de ambito nacional.
Propomos, ainda, que o programa Tinalmente elabora
do seja levado entao pela SBF ao.conhecimento e conside
ragao das autoridades competentes de nosso Dais.
. Adendo:
Propomos que as reuni8es regionals se organizem em
grupos de trabalho que se responsabilizem pela documen,
tech. () das questaes levantadas, propostas e.justificativas feitas.
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M.R.1.2 - Problemas Metodol6gicos no Ensino de Fisica:
Coondenadot: Pko64 Matta Pernambuco (UFRN)

. Recomendagoes:
1. Promover, por parte da SBF, encontros regionais de
professores de 29 grau e professores universitirios, antecedentes ao Simposio de Ensino, possibilitando a discussao dos problemas de sala de aula e
.os resultados das pesquisas.•Essas discussoes leva
riam a definigao dos temas a serem abordados

no

Simposio;
2. Valorizagao academica . do trabalho de professores e
pesquisadores da Universidade junto ao 19 e 29graus,
entendido isso como um servico

a

comunidade ;

3..Identificar meios de alocar verbas que possam dar
condig5esde trabalho aos professores de 19 e 29
graus, interessados em discutir problemas de ensino com os professores da Universidade e os pesquisadores em ensino;
4. Direcionamento da SBF as Secretarias Estaduais de
Educagao e entidades de professores de 19 e 29graus,
a fim de que incentivem como medidas concretas;
a. a manifestagao - em reuniiies, cursos ou levanta
mentos - por parte dos professores de problemas
de sala de aula, relacionados com sua formagao,
a fim de alimentar uesquisas, produgao de material e interagao com a Universidade;
b. a destinagao de verbas tiara que a participagao
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dos professores em projetos e programas de pesquisa posse ser ativa e direta, por exemplo, atraves de balsas e comissionamentos.
M.R.1.3

Formacio do Pesquisador em Ensino de Fisica
Anilise dos Modelos Existentes
Coolcdenadot:fto6.Manco

:

:

Antonio Moteilta(UFRGS)

. Mogeo:
Considerando a-existencia de varios mestres em ensino de Fisica, que nao tem possibilidade de completer,
no pais, sua formagao pos-graduada nesta area; considerando que o ;Ulmer° de mestres nesta area tends a aumentar nos proximos anos; considerando tambem a necessidade demanter a vitalidade da pos-graduacao e da pesqui- ,
. considerando,ainda,a existenciasaemniodFsca;
de grupos de pesquisa em ensino de Fisica com linhas de
trabalh° definidas e estabelecidas, bem comp um corpo
significativo de orientadores de pesquisa, o grupo de
trabalho sobre Formagao do Pesquisador em Ensino de Fisica, reunido durante o VI SNEF, recomenda aos Institutes de Fisica e.a. Sociedade Brasileira de Fisica que se
ja implanted° no pais, o mais breve possivel, pelo me nos um programs de Doutorado em Ensino de Fisica (ou de
Ciencias).
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Comentirios / criticas / sugest5es dos Coordenadores de
Mesa Redonda :
1 -'Os temas dos trabalhos a serem apresentados na MR.

devem agrupar assuntos de pesquisa mais semelhan tes entre si;
2 - Nao devem participar em cads M.R. mais do que 3 con
vidados;
3 - Deve-se buscar:uma maior coerencia entre o titulo
da M.R. e o conteado dos.trabalhos efetivamente de
senvolvidos.

Comentarins / criticas / sugest5es dos participantesdas
atividades da linha :
1

-

0 tema do G.T. deve ser escolhido ands os debates
da M.R.;

2 - A duracao dos cursos oferecidos,durante o Simposio,
deve variar em funcao do conteudo dos mesmos. Alem
disso, nunca devem ser ministrados no orimeiro horario Za programacao.

- Integracan entre a Win e a Formacio dos Professo-

res de Fisica :
Cootdermdox: Pko6. Diet&4ch Schiet(USP-Sao Catto.6)
0 coordenador da linha .apresentou o relatorio, explicando que os trabalhos se desenvolveram em 5 cursos,
3 mesas-redondas, 9 grupos de trabalho, comunicagao dos
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participantes e uma plenaria, com os seguintes resultados: a) serao aoresentadis:conclusoes e -constatagoes ,
encaminhadas, portanto,como recomendacoes; e
b) propostas, que sera° expostas para aorovacao do
plenario.
0 relatorio apresentado foi Apkovado em btoco corn

15 abAteneae4, exeetuando se as qae.sties que aptesentam
-

votacao exptleita„ poib na As6embteid GuLat 6onam desta

eadas do netato geltat.
M.R.2.1 - Interaio entre-o 19, 29 e 39 graus no Ensino
de Ciencias da 10 i 44 series :

Coo/Ldenadok: Pxop Susana de Souza Bannon
Levando em consideracao que o tema desta mesa re flete um novo espirito de cooperacao entre os tres graus
de ensino, sendo consegdencia direta dos trabaihos iniciados no V SNEF (Atas do V SNEF),
. Recomendamos:
1. que a Secretaria de Ensino da SBF mantenha uma sub
-comissan permanente (aproximadamente 3 membros,re
presentativos das diversaaregioes do pals)oaraeWr
continuidade e incentivar e divulgar as acoes, ora
iniciadas,nas areas de Interagao do 39, 29 e 19 graus (pesquisa particioativa, producao de material
e instrumental especifico para o 29 grau magisterio e redefinicao da formacao.doProfessor de 1%5
graunos-pectdniloemtdgcs);
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2. que ester sub-comissao mantenha contatos-ativos corn
as Secretarias de Educacio Municipais e Estaduais.
(apresentada pela Prof0 Helenice A.Bastos Rocha(19
grau); Prof0 Ana May Brasil Lima (29 grau magiste!rio); ProfO Susana S. Barros (Universidade)).
G.T.2.1.13

-

0 Livro Texto de Ciencias de 14 a 44 series:
Cookdenado2:P2o0Te4ezinha de Mao Pe2ei4a
(SP).

Proposta apresentada pelo Prof. Ernst Hamburger :
"Que a SBF estimule publicagaes de livros didaticos de
Ciencias de boa qualidade, corn recomendacao•de atividades experimentais, para professores de 19 grau,como par
to do.esforco para melhorar o nivel de ensino de Cienci
as no 19 grau". Esta pkoposta So.L ap4ovada corn 40 votos

a Savor a 35 absteneaes.

G.T.2.2.A - Discussio sobre Livro Texto de 5? a 8? series :
Cooadenado2: P11.06. Auketio /Lb./ea do O(UFPa)
. Recomendacao:
- aos Orgaos financiadores: "Que haja incentivo

as

pesquisas e as discussiies sobre o use do livro texto de Ciencias.
. Proposta apresentada pelo Prof. Joao Zanetic: "Tendo
em vista a grande quantidade de textos didaticos, desti
.nados aos

19 e 29 graus, recomenda-se que a Revista
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de Ensino publique resenhas criticas de livros de Ciancias e Fisica; para tal,o Corpo Editorial da REF deveri
incentivar a:preparacao de tais resenhas.. Em particular,
recomenda-se que os livros7 texto, escolhidos por Secretarias de, Educacao (Estaduais e/ou Municipais) para use
obrigatorio nas respectivas redes escolares, sejam oreferencialmente alvo destas resenhas,atraves de convite,
pelo Corpo Editorial, a especialistas e professores para que as elaborem etposteriormente,publicados na REF".
Esta pkoporta bot aptovada pox aetamach- o.
G.T.2.2.B - 0 Entendimento dos Conceitos de, Fisica

de

5? a 80 series :
Cookdenadok: Pno.4 Odete re<xeika (SP)
. RecomendagOes:
1. que se prestigie o ensino experimental em Ciencias.
• E6td iceepmendaeao 6oi aphovada com 1 voto contAa e
11 abstenc5e4;
2.

ue os cursos de licenciatura estejam direcionados
as "Transmissoes de conhecimento" (por exemplo, co
mo enfocar cog conceitos a nivel da faixa etAria
em

que o professor vai trabalhar, coma usar o la-

boratorio);
3. que os conteildos.sejam explorados a nivel do aluno,a fim de que eles possam construir os conceitos,
sendo que para isso o professor precisa "falar"
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a mesma linguagemdos seus alunos.
4. que,sendo a Fisica uma Ciencia que ester presente no
'dia.a dia do aluno, o conteado seja explorad0

em

cima deste cotidiano;
5. que o cumprimento de todo o Programa (por sinalbas
tante extenso) nao seja tornado como preocupagio es
sencial;
6. que a ensino esteja direcionado Para a construcia
de conceitos,atraves da interagao professor-aluno-experiencia, deixando todo o peculiar formalismo
da Fisica para ser desenvolvido no 29 grau;
7. que o ensino de Fisica no 19 grau no seja direcio
nado somente as 8as. series, mas que uma importancia tambem seja dada aos conceitos - desenvolvidos
nas 5as. series.
G.T.2.2.0 - 0 Papel dos Centros de Ciencias no Ensino

de 5? a 8? s'S- ries :
CooLdenadoll.: P4o6.P.anio Fasoto

(PROCRIS)

Recomendagio:
- "Que se criem (e/ou reativem) Centros de ciencias ,
associados as Universidades e a outras entidades
tais como Secretarias de Educacao, Fundacoes r etc..,
centros estes que congreguem as diversas areas do
conhecimento humano e favorecam a integracao destas
areas cola o ensino cl4 19 e 29 graus, e 'corn
comunidade".

a
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G.T.2.3.13 - 0 Papel das. Secretarias Estaduais de Educa-

cio na Atualiiacio dos Professores :
Cookdenadok: Pxo tiq Nixce Pekeika (Sec.Eat.
Educacao - SP)
. MOca0:

- A Assembleia Geral do VI SNEF lamenta a ausencia,no .
evento,das Secretarias Estaduais convidadas.
. Recomendacao:
- Com a participagao da comunidade ea oartir dela, as
SE's devem definir suas propostas educacionais,voltadas para as reais necessidades da nossa sociedade,
nao esquecendo as diferentes, caracteristicas regionais.

G.T.2.3.0 - 0 Papel das Universidades na Atualizacio de
Professores :
Cooxcienadox:Pko6.Abltio Camito F.Neto (UFMT)
. Propostas:
1. Que a SBF interisifique seus esforcos de modo a estimuiaras Universidades, atraves de seus Institu•
tos: ou Departamentos de:FisiCa,. a criarem condi goes para que o professor .de Fisica do.29 grau
de Ciencias do 19 grau, interajam,com estas Univer
sidades atraves de, por exemplo:. a) -Cursos de Espe
cializagio, Atualizagio, Extens5o, etc..; b) Utili
zacAo de seus espacos fisicoiemateriais,tais co-
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como: laboratorios, bibliotecas, monitorias,etc..;
c) Formacio de nucleos regionais de Professores de
Fisica; e . d) Emissio de Boletins Regionais indepen
dentes para divulgacao de trabalhos e eventos de
interesse.
. Recomendaceo:
-

Que a SBF de conheCimento.as Secretarias de Educach.° destas iniciativas e solicite sua colaboracao
e empenho para efetivi-las.

-

Que as Secretarias Regionais da SBF (assessoradas
pela Secretaria de Ensino) enviem aos professores
de 29 grau de sua regiao, informes periodicos com
avisos de interesse destes professores, estimulando a . filiaceo

a

entidade e divulgando a existencia

da Revista de Ensino de Fisica e Atividades Correlates. Eata pxoposta 4oi apAoyada com 21 voto4

a

6avot, 16 comaa e 21 abetene5es.

L.3

-

Programas e Curriculos para o Ensino de Fisica :
Coondenadox: Pxo44 Pelee ffinanda Vianna (UFRJ)
Foi feito um pequeno relato sobre as mesas redon -

das com os principais temas abordados. Esta linha se de
senvolveu em 2 cursos, 3 mesas-redondas, 9 grupos de
trabalho, comunicacoes dos participantes e uma oleneria.
As conclusoes dos grupos de trabalho apresentadas
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a seguir, com as mocOes, propostas e recomendacoes, foram apkovadas pot ampta Maiotta do ',Lena/Li°, exeetuando
-se as que apteoentam

votneao expaetta, pots na Assem-

bate Getat Ifonam destacada4 do Adato genat.
G.T..3.1.A

•3acharelado. Grau Terminal? Conteiido Curricular. Regitnalizacio de Curriculos :
CooLdenadon: Pno li. Nelson V.Ccutno Fania
(PUC/RJ)

Reconhecendo o papel do Simposio Nacional de Ensino de Fisica comp irradiador de ideias sobre a questa°
do reconhecimento da profissao de fisico e sobre a exis
tencia de propostas concretas de terminalidade, simplificagao e setorizacao de curriculos de bacharelado,
grupo composto de 10 professores discutiu o assunto pro
posto e consubstanciou os resultados destas discussoes
nas duas propostas a seguir apresentadas:
. Propostas:
1. Propomos que a Diretoria da SBF convoque para discussao nbs Departamentos e Institutos de .Fisica as
seguintes questoes:
I - Estrutura Atual dos Curriculos de Bacharelado;
II - Diversificacao da Formacao do Bacharel em Fisica em Areas Aplicadas.
OBS: Os aspectos das questOes I e II que pronomos estao

destacados no resumo do Grupo de Trabaiho G.T.3.2.
.A, na parte S-Apkeeentacio dab Unhas Bas teas (L.
-
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.3) desta publicacao.
2..Propomos que a SBF organize,nas tres broximas ReunlOes da SBPC, simposios ou mesas-redondas sobreen
sino especifico do 39 grau. Os membros participantes deverao ser indicados pelos Departamentos - ou
Institutos, consultados pela SBF para esse fim.

OBS: Os aspectos propostos a serem tratados nos simposi
os ou mesas-redondas estao no resumo do G.T.3.1.A,
na parte 5

-

Ap4e4entacao due

•inhaz Bizicas IL.3)

desta oubliCacio.
G.T.3.1.B

-

Pos-Graduacio: formacio do pesquisador e/ou
professor do 39 grau? Conte6do Curricular.
Interdisciplinaridade. Regionalizacio de
CurrTculos :
CooAdenadok: Pkoi. Mucio Amado Continentino
(UFF)

1. Rejeitar a dicotomia do professorpesquisador. 0
grupo reconhece que estas atividades sac , complemen
tares,.principalmente em um pais como o Brasil, on
de nao existe uma tradicio cultural de oensar cien
tificamente a natureza e,por outro lado, existemui
tas vezes a'impossibilidade de transformar esse co
nhecimento em realidade tecnologica.
2. Encorajar a concesiao de creditos em seminirios ao
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aluno de mestrado"para que ele aprenda a transmi tir seu conhecimento.
3. Pole- mica a respeito da conveniencia de cursos de
Pedagogia, dentro do Curso de Mestrado.em Fisica.
A origem desse problema reside na estrutura. rigida
dos curriculos e na compartimentalizagao dos diversosde
partamentos da Universidade;isolados entre si.
Houve consenso,-entretanto, em se enfatizar a formagao em Fisica dos-alunos de me6trado em Ensino de Fisica.
G.T.3.1.0

-

A Fisi•ca nos outros Cursos de Tormac5o
Pesquisador e Professor de 39 Grau

do

:

CoondenadoA: Ptob4CeciZ RobLLo.t.ta CUSP)
0 grupo reunido apresentou as seguintes recomendagees:
. Recomendagoes:
1. Organizagao de grupos regionais oara discutir

e

trocar informagOes a.respeito do Ensino de Fisica
para nao-fi s
. icos, sob uma coordenagao geral.
2. Realizagao de um encontro, na prOxima-Reuniao Anual da SBPC, para discutir as oropostas e recomenda
goes regionais.
3. Divulgagao dessas duas organizagOes no proximo nia_mero do Boletim.
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G.T.3.2.A - A Formacio,do Educador. Propostis para as

Ocenciaturai
Coomietaidon: Paoli? Mimcia Angela :Aguia4
(6NICAP-UFPE)
. RecomendagOes:
1,.Maior valorizacao,na carreira docente,da atividade
de ensino, procurando um equilibrio com a atividade•de pesquisa. - .
2. A "base comum" dos cursos de Licenciatura deve con
sistir em uma avaliagao.continua do que ocorre no
sistema educacional, seja atraves de seminarios,es
tagios, encontros com o corpo docente, troca de ex
periancias,entre-outros,. de forma que possa garantir maior dinamismo e flexibilidade na definicao
dos curriculos.
3. 0 ensino de Fisica deve ser mais questionador
voltado para a realidade, sendo imprescindivel
exercicio da reflexao e da critica durante.todo o
curso.
4. Que no proximo SimpOsio de Ensino de Fisica, sejam
organizados grupos de estudo para trocas de experi
ancias de disciplinas afins.
. MocOes:
1. Os participantes da discussao do Grupo G.T.3.2.A
reunidos por ocasi4o do VI SNEF, considerando a im
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portancia do papel desempenhado pelo educador na
construg5o da sociedade almejada pelo povo brasi leiro, manifestam seu reDildio

a

politica de promo-

goes na carreira docente,tal como a nraticada na
maioria das Universidades brasileiras, valorizando
sobremaneira a pesquisa, em detrimento de atividades que implicam num - efetivo engajamento no ensino,
em seu aperfeigpamento e desenvolvimento.
2. Que a SBF integre a Comissao Nacional de Cursos de
Formagao 'do Educador na realizagao de encontros re
gionais que possibilitem o intercambio , das experiencias de reformulagao curricular ,implementadas nas
Licenciaturas.

OBS: Esta mocao 6oi apnovada pon ampta ma.totia e com

a

beguinte dectataciio de voto da Pxo tig . Amitia Hambun.
gen: "Voto a favor que a SBF integre a Comissao Na
cional de Formagao do Educador, no sentido de que
r

tenha direito a voto nessa Comissao. Entretanto,

a

SBF devera ser autemoma na sua posigao".
3. Que se continue incentivando a participagao de pro.
fissionais da - area de Educagao nos Simposios de En
sino de Fisica.
G.T.3.2.B - 0 Ensino de Fisica no 29 Grau. A Ciencia em

Questio: o ConteGdo Programatico deve acompanhar o Av‘itco Cientifico-TecnolOgico?'Re-
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gionalizacio ou nio de Curriculos. 0 Papel
do Laboratiirio :
Cootdenado4:Pacii.Nito Sikgio Conio4t (RA
. Recomendacaes:.
1. Que se utilize um maior enfoque fenomenologico nos
conteudos de Fisica, ao inves de um excessivo formalismo matematico.
2. Que a SBF estimule, via SEC's, a integracao vertical entre os diversos graus de ensipo.
G.T.3.3.A - A Fisica do Nricleo Comum e da Diditica das

Ciencias na Escola de Formacid de.Professores de 1? a 44 series :
Coo4denadok: P4o0 Beat4iz Atvatenga. Alva

-

tea (UFMG)

. Recomendacaes:
1. Viabilizar um maior conhecimento da materia,atra yes da troca de informacoes entre professores en volvidos em experiencias regionais.
.2. Discussao do assunto, incluindo outras areas das
Ciencias, na proxima Reuniao da SBPC, sugerindo-se
• que a SBF se empenhe em contactar a SBPC para que
a reuniao se concretize.
G.T.3.3.B

-

Por que se Ensina pouco Ciencias de 14 a 44
series ? Qual o-Relacionamento com o Universo S6cio-Cultural e EconOmico da Camada So-
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cial predominante na Escola PGblica ?
•Cookdenadon: Pkop'Gua4aeika Gouveia de
Souza (RI).
. Recomendacoes:
1. Incentivar a -visao cientifica dos fatos,.
2. Divulgar os trabalhos que estao dando certo. para
ampliar o processo de mudanca'.e.incentivar os professores que nao estao participando desta discussao.
G.T.3.3.0

-

0 Conteiido de Fisica de 54 a 8? series :
Cootdenadon: P4o6. Edaando Toshio Nagao
(CESULON-LONDRINA

►

. RecomendagOes:
1. Apresentar o contend° de Fisica no 19 grau em

11M

nivel mais conceitual e experimental, sem um forma
lismo matematico.
2. Apresentar textos, artigos_derevistas-e jornais ,
procurando . ,atu'alizar os alunos-de.:19..grau dentro da
sua sociedade..
3. 0 .contendo ae Fisica no,19grau deve ser encarado
como um meio de formacao e-inunca,:pomo

III. MOCOES, PROPOSTAS E RECOMENDACOES,DE•CARATER'GERAL:
A - Proposta apresentada- pela Propl'Oei.se MinaAda'Vianna

1UFRJ)leP)Loi4 Anna'Ma44.a P.:'Caltvatho AtISP1. :

"Propomos.que os.priximos SNEF's sejam realizados
em intervalos.de

em 2-a-nos".
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Em principio, foipedido que fosse votado se a decisao iria ser tomada nesta Assembleia. A votaeao

6oi

de 31 voto4 a tiavolv e 1 cont4a.

A seguir, houve a votacao sobre a proposta apresen
tada. A votaeao £oL de 30 votoe a 6avo4, 15 contta e

9

abstene5e.5..

Foi sugerido, ainda, que a Comissao de Ensino estu
de e debata na DrOxima Reuniao Anual, a Dossibilidade de
alternancia de interesses nos Droximos SNEF's.•
Foi recomendado que a.proDosta seja encaminhada ao
Conselho da SBF.
B - Proposta encaminhada pelo Pto6. Manoet Robitotta
(USP):

"Que sejam examinadas a viabilidade e relevancia de
uma Escola de Ferias (verso ou inverno) sobre Ensino de

Fisica. Detalhes poderao ser discutidos pela Comissio de
Ensino da SBF".
Cotocada em votkcao, ioi APROVADA com 2 abstenc5e4.

A sugestao a que tenham, nesta escola, cursos de
pos-graduagao, mais esPecificos, relevantes tiara o exer
cicio da pesquisa e ensino.
C - Mocao apresentada pelo Pkoi.Ma&ceto Tkagtenbeitg

(UFSC):
"Nos, participantes do VI SNEF, reunidos em Nite r6i, de 21 a 25 de Janeiro, apoiamos o processo de demo
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cratizacio da educacio.em Santa Catarina, e nos posicio
namos pela imediata implantacio do novo Plano Estadual
de Educacio, pela Comissio eleita no Congresso Estadual
de Lages. Entendemos ser este um passo importante na lu .
topelamic5doEnsPublic,gratoedb
qualidade, para todos, em todos os niveis, em Santa Catarina".
CoLocada in votacao, 4oi APROVAVA com 13 ab4ten

Deve ser enQ-iada

a

-

SEE/SC, ao Governo de Santa Ca-

tarina e as entidades do Magisterio de Santa Catarina.
D - Mocao apresentada pelo P/to6. Luiz Pinguetti Roz,a
(UFRJ), a partir do Debate sobre Ensino de Fisica ,
visto pelo.movimento docente:

"Os .participantes. do VI Simpiisio Nacional de Ensino de FiSica, organiza - do pela Sociedade Brasileira .

de'

Fisica e realizado na Universidade Federal Fluminense ,
dirigem-se ao Governo Federal em formacio e alertam :
comunidade universitiria e a opiniio publics para-a pro
gressiva privatizacio,em curso no interior das univers1
dades publican., em frontal prejuizo a vida acedimica e
aos objetivos Aaiores da universidade.
Esta priVatizaCio se traduz na crescente contratacio de servicos individualmente por docentes,. em tempo in
tegral que subcontratam noras de trabaIho de colegas e
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alunos ou por grupos de docentes,incentivados por funds
cies internas, fora de qtialquer ligac5o com as linhas de
trabalho cientTfico da instituicio e sem controle efeti
vo dos irg5os colegiados instituidos. 0 chamado PADCT ,
promovido sob a egide do Banco Mundial que, priorizando
o ensino fundamental,provocou um esvaziamento do ensino
superior, 5 outra face deste processo.
A Universidade foi levada a tat situacio pelo violento corte de recursos e rebaixamento salarial,que sofreu,n5o so da parte do MEC, como do setor de fomento

a

pesquisa cientTfica, principalmente CNPq e FINEP. A inviabilidade pr5tica de manutencio do tempo integral com
dedicac5o exclusiva, ambos mal remunerados, obriga os
professores a buscar outros meios para se manter.
A distorcio que sofre a Universidade induz a valorizac5o do professor empreendedor, gerente, capaz de ne
gociar com empresas ou organismos de apoio financeiro na
ciOnais e internacionais, e a desvalorizacio do pesquisador, do professor capaz de refletir sobre a Ciencia e
nio so aplic5-la sob uma demanda, em geral comercial.
E preciso valorizar as tarefas do educador e do ci
entista: a formacio de recursos humanos e a producio do
conhecimento.
N5o se trata de negar a interacio da Universidade
com as forcas produtivas.para apoiar o desenvolvimento
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tecnologito, em particular'nas areas do conhecimento tic
nico. Trata-se de nio subverter a hierarquia dos valo res academicos,nem matar em nome do pragmatismo a Ciencia,independente do interesse das empresas e do' •podtr
do. Estado.
Para sustar este-processt degenerattvto VI. SNEF
entende ser . urlente proceder uma reestruturacib da' Universidade, garantido.na autonomia, inctntivando a quail
date do ensino p pratica, da pes.quisa,.alocandbrecursos
federais'necessirios para oTuncionamento da UntVersida
de Piiblita 4 negadot nos iiltimos ants.
Cotocada em trotac,ao, dot APROVADA corn 7 abstencaez.
A mocao deve , ser-encaminhada a SBF,'SBPC, ANDES ,
AD's, imprensa eiaofuturo - Governo.
E - Proposta.apresentada a-ipartir do Encontro sobre Divulgagao:Cientifica:

No sentido•de prosseguir nas. - discusst- es e trocas
de experienctas sobre,a quest'07o' : Aos.muspus de Ci:entia e
Tecnologi4„Aue-a SBF proponha SBPC .. a,orgalizacit de
um debate_ sobre este ponto na Proxima Reunia-

ftut. Su

gere-se tambi'm que-twprO.ximoSencOntros-da .51M*q9es 7
-

tiodavulgctienTfa-',mprtiuTaAs:m

seus de Ciencia e Tecnologia seja.novamentt;:dtbatide..
Colocada em votacio, boa, APROVADA corn 2 abetenc5e4.
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IV. SUGESTAO DE NOMES PARA OS CARGOS DE SECRETARIO DE
ENSINO E SECRETARIO-ADJUNTO DE ENSINO DA PROXIMA DI -.
RETORIA DA SEF E PARA A COMISSAO DE ENSINO :

A - Apresentacio da proposta de sugestaes do VI SNEF de
nomes para a prOxima diretoria da SBF, que deverao
ser encaminhadas aos Secretarios Regionais da SBF ,
para que os nomes sejam incluidos no ."jroceso de eleicao ja'aprovado pela Diretoria e Conselho:
- para Secretaria de Ensino da SBF:
Prof. Luis'Carlos de Menezes

(NSP)

- para Secretirio Adjunto de' Ensihb da SBF.
prof. Arden Zylbersztajn (UFRN).
•Prof. Roberto Nardi '(UEL)
- o, 6oi APROVAVA com 5 abatenciiez.
Cotocada em votae d

B - Apresentacio de nomes para a Comiss5o de Ensino :

a. Proposta: "Que se giranta a partiCipaGao de

um

professor de 29 gran na E0Missio de En
Sin0".
Cotocada cm votacao,

16oi APROVAVA com 2 abstenc6e4.

b. Proposta: "Que se encaminhe 3 nomes como membros
efetivos e 3 coma suplentes".
Cotocada em votacao, 6o4 APROVAVA.

c. Nomes propostos e votagao:
i. Professor do 29 grau:
Guaracira Gouvea de Souza

28 votos.
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Luiz Carlos Gomes - ......

15 voto6

Brancos

02 voto6

........

ii. Outros membros:
GlOria.Queiroz

09 voto4

.......-..,

Arden Zilbersztajn -

08. voto6

Alberto Villani - .....

19 voto6

Alexandre Medeiros -

voto6

. , ...

Fernando Lang - .....

.. .

06

voto6

Rolando Axt -

06 voto4

Roberto Nardi -

06 voto4

Beatriz Zawislak

-

...... .

04 voto6

Dietrich Schiel -

04 voto4

Amelia Hamburger -

04 voto6

Marta Pernambuco -

02 voto6

Brancos -

03 votob

. ....

Assim, a Comissao de Ensino da SBF - devera ser.composte pelos Professores Guaracira.Gouveade Souza (RJ),
Alberto Villani (USP) elLlexandre MedeirosPE1,e como
suplentes:. para 0-29 grau, os professores Luiz Carlos
-

Gomes (RS); e como 19 e 29, respectivamente, os professores Gloria Queiroz (RJ) e Arden-Zylbersztajn (RN).
V - SUGESTOES :

A - Para a priixima Reuniio Anual - d SBF (Sul-ho-Belo Ho, rizonte):
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As sugestiies foram apresentadas pelos participan -tes do Curso C.2.1 - ProPostas para o:Ensino de Ciencias.

a. Que se aumente para 2 horas (inicio da tarde) o
tempo de duracio dos Cursos para Ensino de Ciin
cias.
b. Reserva de um local a ser utilizado para are producio de pequenos experimentot . de Ciencias a
presentados nos Cursos e Exposicoes'.
c. Sessio, &special de. Comunicacio Oral para Apre
sentac6es corn Debates .sobre "0 Teatro dentro do
Ensino de Ciencias & de Fisica" (2 ou 3 traba lhos no miximo por Sessio).
d. Encontros: - de Extensao, reunindo professores
que -tem trabalhado junto no 19 e
29 graus;
-. dos Coordenadores dos Cursos de Li-

cenciatura em Ci Enci as e em FIsica.
B - 0 Prof. Wojcieh Xulesza observou que a organizacao
deste Simnosio foi diferente da dos outros e apre sentou um voto de louvor
nna.e

a

a

ProfO Deise Miranda Via-

Proftl Anna Maria P.Carvalho.

C - Para o VII SNEF :
a. apresentadas pela Prof9 Susana Souza Barros:
. programacio mils rational

com distribuicio de
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temp6 apropriado is atlyidades. ;
.'n(rde horas dos cursos devem aumentar•( apro-;
ximadamentt 6 - horas).
. horirto dos cursos --tarde - 14 is 153thoras_
. horgrio dos Pain -els - manh5 - 09 as TO , Was.
. maior componente de fisica fundamental.
b. apresentada pelo Prof. Carlos Roberto Appoloni:
• Que a atual Comissio Organizadora informe

proximt sobre as regras dapleniria.:: tempo pa
ra falaciies e discussiies, n9 de inscritos, e
major respeito a essas regras.
c. apresentada pela Prof4t - Deise Miranda Vianna:
. Que ts instricaes para os cursos sejam feitas

no 19 dia do SimPosio.
A ptenalta nag, se bentiu em condic5e4 papa voteut e
augetiu que as.Augest5e4- apkesentadaz.paha o VII SNEF
-

sinuam coma 4-0).61.dio.6 pciAa

a

COM.414!;4a0

Onganizadoka.

VI - ENCERRAMENTO
As vinte horas e,trinta minutos (20:30 h), a Prof
Deise.Miranda Vianna encerrou Os trabalhos, agradecendo
a carticipacio de todos.. E, para constar, eu, Conceicio
Vedovello lavro a wesente ata, parte integrante dos tra
halhos do VI Simposio Nacional de -Ensino de FisiCa; que
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vii por mim assinada e lavrada pdla Prof9 Deise- Miranda
Vianna, Secretaria de Asguntos de Ensino da Sociedade
Brasileira de Fisica e Coordenadora Geral do VI SNEF ,
termo este adequado e datilografado em uma Unica via original por Humberto Teixeira, Secret&rio Local do VI
SNEF:

YYLC:f.avtd.AUCCuttie-c__
Conceicio Vedovello

Deise Miranda Vianna

