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Apresentacao

A Comissao Organizadora do XII SNEF agradece a todos aqueles que
gentilmente colaboraram para a realizacao deste evento. Todos os que
acompanharam a organizacao do simposio sabem da exequidade do tempo
de que dispusemos para prepard-lo, ja que apenas durante o V EPEF, realizado
em Aguas de Lindaia, em setembro de 1996, nos foi confiada essa
responsabilidade. A colaboracao de intimeros colegas e a enorme dedicacao
de uma pequena equipe de funcionarios do Colegio Tecnico e CECIMIG tornou
possivel este evento.
A Comissdo Organizadora infelizmente no conseguiu cumprir todos os prazos
estabelecidos corn os colegas durante o V EPEF. Apresentamos nossas desculpas
pelos transtornos causados aos colegas e participantes.
Infelizmente, por falta de tempo para comunicar com os autores, alguns
resumos de trabalhos tiveram de ser preparados pela Comissao Organizadora
- fato que destacamos imediatamente apOs a inclusao do resumo neste cadernoe por esta razdo possivelmente alguns deles podem nao expressar
adequadamente o conteirdo dos trabalhos ou as intencoes dos autores.
A Comissao Organizadora cancelou a II Jornada de Iniciacdo Cientifica na
area de Pesquisa em Ensino de Fisica, destinando os trabalhos aceitos para
apresentacao nas sessoes de paineis.
Registramos nossos agradecimentos as diversas agencias de Fomento que
apoiaram a realizacao deste XII SNEF, as Secretarias de Estado de Educacdo e
de Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais que apoiaram a participacao de
professores de ensino medio de Minas Gerais. Agradecemos especialmente a
direcao do Institute de Ciencias Exatas da UFMG que acolheu este SimpOsio,
do Colegio Tecnico que sediou sua secretaria e a confianca em nOs depositada
pela Sociedade Brasileira de Fisica.
A Comissao Organizadora deseja a todos um bom SimpOsio e uma estada
proveitosa em Belo Horizonte.
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CAMPUS DA PAMPULHA

1 Unidade Administrativa I (Reitoria)
2 Unidade Administrativa II (antiga Prefeitura)
3 Unidade Administrativa III
4 Imprensa Universitaria
5 Escola de Belas-Artes
6 Faculdade de Letras
7 Faculdade de Educagao .
8 Centro Pedag6gico
9 Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas
10 Escola de Biblioteconomia
11 Centro de Desenvolvimento da Crianga (creche
12 ICEX/Pavilhao Central de Aulas
13 Departamento de Quimica
14 Departamento de Fisica
15 Colegio Tecnico
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16 Instituto de Ciencias Biologicas
17 Escola de Veterinaria
18 Hospital Veterinario
19 Escola de Educagao Fisica
20 Centro Esportivo Universitario
21 Biblioteca Central
22 Restaurante Setorial II
23 LaboratOrio Hidrotecnico
24 Galpao do F6sforo
25 Departamento de Engenharia Mecanica
_26 Instituto de Geociencias
27 Bioterio
28 Restaurante Setorial I
29 LaboratOrio de Extra Alta-Tensao
30 Oficina de Eletronica/Microcomputadores
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SEOES DE COMUNICKAO ORAL
SC.1 - MUDANPA CONCEITUAL
COORD.: ORLANDO AGUIAR JR. UFMG
-

Data:

28/01/97

Hora: 10:OOh

Local: Sala 2008

1.1 - A Construe d
- o de Conhecimentos sobre Ensino na Formacao Inicial do Professor de
Fisica: "...Agora, nos ja temos as perguntas."

Maria Lucia Vital dos Santos Abib, Anna Maria Pessoa de Carvalho

46

1.2 - Conflito Cognitivo em sala de aula: atividade desencadeadora do processo.

Dirceu da Silva, Andre Ferrer Pinto Martins

46

1.3 - Mudanca Conceitual no Ensino de Ciencias: uma breve revisal:,

Orlando Aguiar.
Jr. e Joclo Filocre Saraiva

47

1.4 - Uma Avaliacao das Pesquisas de Aprendizagem por Mudanca Conceitual no Ensino de
Ciencias

Orlando Aguiar Jr. e Jocio Filocre Saraiva

47

1.5 - Leis de Newton: uma experiencia de ensino no segundo grau

Margareth Polido Ferreira; Alberto Villani

47

SC.2 - CONCEPPOES DO ALUNO
COORD.: JESUINA LOPES DE ALMEIDA PACCA
Data:

28/01/97

Hora: 10:OOh

Local: Sala 2008

2.1 - Verificacao da Retencao da Aprendizagem de urn Curso de Fisica Termica

Dirceu da Silva; Victorian Fernandez Neto

48

2.2 - As Interpretacoes da Mecanica Quantica em Alunos do Curso de Fisica da USP

Roberto Luiz Montenegro

48

2.3 - Urn Instrumento para Identificar Elementos de urn Mapa Conceitual

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira e Yassuko Hosoume

49

2.4 - Interacaes, Paredes e Sistemas Termodinamicos

Jose Luis de Paula Barros Silva

49

2.5 - 0 Significado da Eletricidade para os Alunos do 2° Grau: circuitos eletricos

Lucian Martins Pereira; Jesuina L. A . Pacca
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50

SC.3 - EDUCAPAO DO PROFESSOR I
COORD.: EDUARDO ADOLFO TERRAllAN
Data:

28/01/97

Hora: 10:OOh

Local:

Sala 2006

3.1 - Caminhos para urn Dialogo corn Professores de 1° e 2° graus visando novas propostas
pedagogicas

Jairo Dias de Freitas; Andreia Guerra de Moraes; Jose Claudeio de Oliveira
Reis; Marco AntOnio Barbosa Braga

51

3.2 - 0 Funcionamento de Atividades Praticas no Ensino de Ciencias nas Series Iniciais

Paulo Cesar de Almeida Raboni; Maria Jose P. M. de Almeida

51

3.3 - Analise de Diarios de Bordo no Ambito de urn Curso de Formacao Continuada de
Professores de Fisica

Sandro Rogerio Vargas Ustra; Eduardo A. Terrazzan

52

3.4 - GREF - Formacao de Professores em Servico

Copelli, A. Cecilia; Dias, Wilton da S.; Hosoume, Yassuko; Martins, Joao;
Menezes, Luis Carlos; Pelaes, Suely B.; Pereira, Jairo A.; Piassi, Luis Paulo de
C.; Silva, Isilda S.; Teixeira, Dorival R.; Toscano, Carlos

52

3.5 - Projetos de Formacao Continuada de Professores e suas Perspectivas de Mudancas

Rita C. A. Bratina*; Isilda Sampaio Silva Sergio M. Bisch*; Yassuko Hosoume 53

SC4. - EDUCAPAO DO PROFESSOR II
COORDENADOR: ANA MARIA P. DE CARVALHO - USP
D*ta:

30/01/97

Hora: 10:OOh

Local:

Sala 2013

4.1 - A Pratica Docente do Professor de Fisica do 3° Grau

Aguida Celina de Me° Barreiro

53

4.2 - Interdisciplinaridade como uma Necessidade: a superacao de concepcoes de professores
em experimentos envolvendo variacties de pressao

Zaparolii, F. V. D.; Arruda, S. M.

54

4.3 - HistOria da Fisica na Formacao do Professor

Isa Costa, Lucia Almeida e Manly da Silva Santos

54

4.4 - A Importancia da "Reflexao sobre a Pratica" na Qualificacao dos Cursos de Formacao de
Professores (de Fisica)

Elsa Garrido e Anna Maria P. de Carvalho

55
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SC.5 - PROPOSTA E PLANEJAMENTO CURRICULAR I
COORDENADOR: OTO NERI BORGES - UFMG
Data:

28/01/97

Hora: 10:OOh

Local:

Sala 2009

5.1 - A EvolucAo das Ideias sobre a Estrutura da Materia: uma contribuicao para o ensino da
fisica

Silvete Coradi Guerini, Sandro Rogerio Vargas Ustra; Eduardo A. Terrozzan . 55
5.2 - 0 Ensino de Ciencias nas Primeiras Series do Primeiro Grau : uma atividade em sala de
aula - o problema do looping.

Renato Casal de Rey, Anna Maria Pessoa de Carvalho

55

5.3 - 0 Ensino de Fisica a partir de uma Perspectiva Historico-Filosofica

Jose Claudio de Oliveira Reis, Andreia Guerra de Moraes, Jairo Dias Freitas,
Marco AntOrli° Barbosa Braga

56

5.4 - Urn Projeto de Reformulacao do Ensino de Fisica no 2° Grau

Flcivio Amaral Gurgel Kiss; Nirce Pereira de Souza; Carmem Dolores Ferreira
Velloso

56

5.5 - Uma Proposta de Reformulacao do Curriculo de Fisica para o Ensino Medio em Minas
Gerais

Oto N. Borges; AntOrtio Tarcisio Borges; Arthur Eugenio Quintao Gomes;
Eduardo Adolfo Terrazan

57

5.6 - Para Lidar com o Mundo real, a Fisica Escolar tambem Precisa ser Quantica

Luis Carlos Menezes; Yassuko Hosoume

57

SC.6 - PROPOSTA E PLANEJAMENTO CURRICULAR II
COORD.: JESUS DE OLIVEIRA
Data:

30/01/97

Hora: 10:OOh

Local:

Sala 2006

6.1 - Reconstruindo a Fisica Basica para a Engenharia do Seculo XXI (Se Galileu E Newton
Tivessem Computadores...)

Agenor Pina da Silva-Piotr Trzesniak

58

6.2 - Aumento da Participacao Discente no Processo Ensino-Aprendizagem

Jesus de Oliveira; Arjuna Casteli Panzera; Artur Eugenio Quintet° Gomes; Ligia
Tavares; Kcitia Maria Toledo

59

6.3 - Planejamentos Didaticos para o Ensino de Fisica Moderna no Ensino Medici

Dulce Maria Strieder; Eduardo Adolfo Terra zzan

59

6.4 - Para Pensar a Ciencia: a mediacao de urn filme de ficcao - Sonhos de Kurosawa

Maria Jose P. M. Almeida
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60

6.4 - Producao de um Planejamento para Ensinar Mecanica no Magisterio
Fatima Cruz Sampaio e Jesuina Lopes de Almeida Pacca

60

6.5 - Analise Preliminar dos Papeis da prova num Curso Basic° de Fisica na visao de urn
Professor

61

Cezar Cavanha Babiachack; maria jose P. M. De Almeida

SC.7 - EXPERIENCIAS CURRICULARES
COORD.: MARCOS ELIAS UFRJ
-

Data:

30/01/97

Hora: 10:00h

Local:

Sala 2010

7.1 - A Fisica Basica ern urn Semestre: utopia? Os cursos de fisica para biologia, desenho
industrial e farmacia

61

L. F. S. Coelho
7.2 - Metrologia para a Qualidade Total do Ambiente Ensino-Aprendizagem: Variaveis
Quantitativas para Eficacia, Repetencia e Evasao

62

Dawilmar Guimarcies de AraUjo; Piotr Trzesniak
7.3 - Proposta de urn Curso de Especializacao corn Caracteristicas Interdisciplinares

Maria H.F. Tavares, Celia R. Kavanagh, Tereza M. Jorge, R. L. Rizzi,

62

7.4 - 0 Curso de Graduacao ern Astronomia da Ufrj e suas Reformas Curriculares
63

Lilia L Arany-Prado ;Encarnacian A. M. Gonzalez
7.5 - Experiencia-Piloto ern Cursos de Licenciatura ern Ciencias (Quimica E Biologia)

63

Maria Guiomar Cameiro Tomazello; Lourival Fante Junior

SC.8 - HISTORIA DAS CIENCIAS E DO ENSINO
COORDENADOR: AMELIA I. HAMBURGUER
Data:

28/01/97

Hora: 10:00h

Local:

Sala 2032

8.1 - "Os Atomos", Epicuro e Perrin

Margareth Miranda de Oliveira; Amelia Irnperio Hamburger

64

8.2 - 0 Espalhamento Rutherford Revisitado

Maria Ines Ota

64

8.3 - Os Decides de Galileu

Walter Duarte De Araujo Filho; Norberto Cardoso Ferreira

65

8.4 - Historia da Ciencia e Construcao do Conhecimento em Sala de Aula: Caminhos e
Dascaminhos

Renato Casal de Rey; Carlos Eduardo Ferraro; Deise Miranda Vianna; Rita
Bratina

65
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8.5 - DissertacOes e Teses em Ensino de Fisica no Brasil: 1972-1995

SOnia Salem; Maria Regina. Kawamura

66

8.6 - Causalidade e Leis da Fisica

Jose Lourengo Cindra

66

8.7 - A Historia do Ensino de Fisica nas Instituicoes de Ensino Superior do Para

Ruy Guilherme Castro de Almeida

67

SC.9 - APRENDIZAGEM INFORMAL E DIVULGAPAO CIENTiFICA
COORDENADOR: DEISE MIRANDA VIANNA
Data:

30/01/97

Hora: 10:OOh

Local:

Sala 2009

9.1 - Avaliacao Comparativa dos PadrOes de Interacao dos MOdulos do Brincando corn a
Ciencia nos Espacos do Mast e da Praca da Ciencia

Martha Marandino, Guaracira Gouvea de Sousa e Daniela Patti do Amaral

67

9.2 - Praca da Ciencia - Cultura e Ciencia

Oneida Enne e Deise Miranda Vianna

68

9.3 - Internet e Divulgacao Cientifica: o Caso do Ch On-Line

lldeu de Castro Moreira e Marcelo Quintelas Lopes

68

9.4 - Dimensao Educativa da Divulgacao Cientifica

Maria Cristina Mesquita Martins; Silvete Coradi Guerini, Sandro Rogerio Vargas
Ustra, Eduardo A. Terrn2zan

69

9.5 - Relatos sobre a "Mostra Interativa: Brincando tambem se Aprende Fisica e Astronomia"

Rogerio Pohlmann Livi e Silvia Helena Becker Livi

69

9.6 - Uma Experiencia de Interacao entre o Uso do Computador e de Modulos do Brincando
corn a Ciencia no Projeto Praca da Ciencia

Martha Marandino, Simone P. Pinto e Messias Braz Santos

70

9.7 - Levando a Pesquisa Cientifica e Tecnologica para Grande Public°, atraves de
Apresentacao de Atividades Educacionais

Deise Miranda Vianna; Alvaro Chrispino e Kcitia Nunes Pinto

70

SC.10 - RECURSOS DIDATICOS E PROPOSTAS CURRICULARES I

COORDENADOR: DACIO GUIMARAES DE MOURA CEFET MG
-

Data:

8

28/01/97

Hora: 10:OOh

-

Local:

Sala 2010

10.1 - 0 Grafico como Representacao da Realidade Problematizada

Lenilda Austrilino; Alvaro Lorencini Junior

70

10.2 - Video : "Sombras Nas Estaci5es do Ano."

Silvia Helena Becker Livi
10.3 - Banco

71

()tic()

Ana Claudia Monteiro Carvalho, Luis Fernando Monica Borelli, Prof. Dr. Alberto
71
Gaspar
10.4 - Estaciies do Ano - Uma Atividade Para 0 Grau

Cezar Cavanha Babichak*; Marcelo De O. Terra Cunha**;
Maria Jose P. M. de Almeida

72

10.5 - Surpresa na Analise dos Alcances de Jatos de Agua em Vasos corn Furos Laterais

72

Dario Guirnarcies de Moura

10.6 - Producao, Avaliacao e utilizacao de urn Video para o Ensino de Fisica Moderna: tema
"radiacao cosmica"
72
O. S.Pereira, E. W.Hamburger; D.R.S. Bittencourt

SC11. - RECURSOS DIDATICOS E PROPOSTAS CURRICULARES II
COORDENADOR: VIRGIN IA MELLO ALVES EFPEL
-

Data:

30/01/97

Hora: 10:00h

Local:

Sala 2032

11.1 - Uma Analise das Novas RecomendacOes para o Calculo de Incertezas em Medicoes
Fisicas

Roberto A. Stempniak

73

11.2 - Proposta de Trabalho do Grupo de Ciencias para o Programa de Educacao a Distancia
Rede-Escola

Martha Paixei o Linhares , Maria Elena Bassols, Marta Abdalla, Deise Miranda
73
Viarina
11.3 - Novos Enfoques de Otica Geometrica

Eduardo C. Valadares, Luiz A. Cury; Luiz A. Macedo Ramos

73

11.4 - Uma Abordagem da Fisica NAo Linear Atraves De Urn Oscilador Mecanico

Klaus Weltner, Sergio Esperidiao, Roberto Andrade

74

11.5 - Uma Nova Sequencia Do Conteitdo Programatico De Um Curso Basic() De
Eletromagnetismo

Virginia M. Alves e Paulo R. Krebs

74

11.6 - Estudando Energia corn o Catavento: ensino de fisica e cultura tecno-cientifica do
homem contemporfineo

Marcos Pires Leodoro

75

SESSOES DE PAINEIS (POSTERS)
SP. 1 - MUDANPA CONCEITUAL E ANALOGIAS
COORD.: EDUARDO A. TERRAllAN - UFSM
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL: sala 2008

1.01 - LaboratOrio Como Instrumento Auxiliar Para a Alteracao das Concepcoes Alternativas
de Movimento e Forca

Maria Ines de Affonseca Jardim, Helena Faria de Barros

76

1.02 - Verificacao da Substituicao de Conceitos Espontfineos por Conceitos Cientificos em urn
Curso de Otica Geometrica

Jesus de Oliveira; Sergio L. Talim
1.03

-

76

RepresentacOes do Universo em Criancas do 1u Grau

Cristina Leite, Sergio M. Bisch, Yassuko Hosoume, Jose Alves da Silva
1.04

-

77

Problemas Abertos em Inducao Eletromagnetica

Fernando Cesar Ferreira, Moacyr Ribeiro do Valle Filho

77

1.05 - Mudanca Conceitual e Fisica Moderna: Uma Estrategia Geral para o Ensino da Teoria do
Futon

Arruda, S. M; Scarminio,j.; Villani, A; Mariani, M.C.

78

1.06 0 Erro Presente nas Provas Discentes e seu Papel na Avaliacao
-

Aparecida Valquiria Pereira da Silva

78

1.07 - Algumas Atividades de Ensino Visando Alteracao nas Concepcoes de Estudantes sobre
Aspectos do Campo Gravitacional Terrestre

Luiz Eduardo da Costa Ferreira , Roberto Nardi
1.08

-

79

Urn Estudo da Eletricidade Atraves de uma Aplicacao de Analogias e Metaforas

Ines Prieto Schmidt, Eduardo A. Terrn77an

79

1.09 Topicos de Fisica Moderna e Contemporanea no 2° Grau: Principio da Incerteza
-

Jonh Edson Ribeiro de Carvalho , Maximiniano Ant6nio G. Gouveia, Priscila Silva
de Sousa
1.10 A Questa° dos Obstaculos no Ensino de Fisica: da Identificacdo
-

80

a Superacao

Jose Augusto de C. Mendes Sobrinho, Paulo R. de Oliveira Frota

80

1.11 Identificacao de Modelos Mentais em Alunos de Fisica Geral, na Area de Mecanica
Isabel Krey, Marco A. Moreira, Ileana Greca, Maria do Carmo B. Lagreca, Mauro
-

C. de Andrade, Luciana Mallmann, Alessandro A. Bucussi

10

80

SP2 - CONCEPPOES DE ALUNOS
COORD.: GLORIA PESSOA DE QUEIROS - UFF
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL: SALA 2013

2.01 -Os "Tijolos" do Conhecimento. Uma Abordagem Qualitativa sobre a Diferenca entre
Peso e Massa.

Emerson F. de Lucena, Odete P. B. Teixeira

81

2.02 - Visa° de Estudantes do 2o. Grau sobre a Insercao da Fisica Contemporanea no Curriculo
0. S. Pereira

81

2.03 - Somos Aristotelicos, Seremos Galileanos?

Kcitia Maria Nascimento Toledo, Ruth Marina Lemos Ribeiro

81

2.04 - Conhecimento Previo e o Ensino-Aprendizagem do Conceito de Velocidade

Gilmar Bento, Odete Pacubi Baierl Teixeira

82

2.04 - Conceitos Espontaneos de Criancas sobre FenOmenos Relativos ao Calor: Analise
Qualitativa

Maria de Nazare Bandeira dos Santos, Maria Luisa Mendes Mesquita

82

2.05 - Quanto Tempo o Tempo Tern ? das Concepcoes de Alunos a atualizacao de professores

Marcia Serra Ferreira e Martha Faria da Costa

83

2.06 - A Historia da Ciencia como Subsidio para a Elaboracao de uma Atividade de Ensino
sobre Visao Como Investigacao

Marcelo Alves Banos e Anna Maria Pessoa de Carualho

83

2.07 - Aplicando Estudo da Inercia a Questao da Seguranca no Transito

Ruth Marina Lemos Ribeiro

84

2.08 - Forca e Movimento: urn Estudo a Partir das Concepcoes Intuitivas dos Alunos

Antonio Jorge Sena dos Anjos

84

2.09 - As representacoes Infantis sobre o "Vira-Vira" da Terra

Sandra Flausino, Odete Pacubi Baierl Teixeira

85

2.10 - Concepcoes Alternativas de Alunos da 8‘‘ serie e de Professores de Ciencias em Servico
Sobre Fase e Mudanca de Fase

Eliane de 0. Vicente, Sonia K. Teixeira, Gloria Queiroz, Rita de C. C. Almeida,
Genise de M. Freitas, Fatima R. C. Miranda, Renato C. dos Santos, Marcia S.
Ferreira

85
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SP.3 - CRENPAS E PRATICAS PEDAGoGICAS DE PROFESSORES DE FISICA
E CIENCIAS
COORD.: DEISE MIRANDA VIANNA - CECIERJ
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL: sala 2006

3.01 - Elementos da Organizaca- cr da Pratica Pedagogica: Por urn Professor ern Formacao

Wagner Tome Silva, ProP. Dr'. Maria Jose P. M. de Almeida

86

3.02 - Visc5es de Mundo de Professores de Ciencias: Aplicacao no Brasil do Questionario de
Ogunniyi e Outros

Joao Batista S. Harres, Paulo R. Frota , Jose Augusto C. M. Sobrinho
3.03

-

Laboratorio Didatico de Fisica no 12 e no 22 Graus: Concepcbes Epistemologicas

Rudolfo Jose Detsch
3.04

-

86

87

Como Vern Sendo Trabalhado Conceitos de Fisica na Escola de Formacao de Professores

Deise Miranda Vianna & Keitia Numes Pinto

87

3.05 - Uma Experiencia em Didatica de Ciencias no Curso de Magisterio corn Base nos
Ressupostos da Educacao Dialogica

Martha Maranclino
3.06

-

88

As Concepcoes de Professores sobre Avaliacao

Anna Maria Pessoa de Carvalho, Andrea Infantosi Vannucchi
3.07 Pratica Docente
-

-

Pratica Cientifica: Como Melhora las ?
-

Deise Miranda Vianna
3.08

-

88

89

A Visa() do Mundo Eletrostatico Construida por Professores do 2° Grau

Yukimi H. Pregnolatto

89

3.09 - Clube de Astronomia como Estimulo para a Formacao de Professores de Ciencias e
Fisica

Cleiton Joni Benetti Lattari, Rute Helena Trevisan

90

3.10 Urn Instrumento para Detectar Concepcoes sobre a Natureza da Ciencia
-

Joao Batista Siqueira Harres

90

SP.4 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE FISICA E CIENCIAS
COORD.: ROBERTO NARDI - UNESP
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

Local: sala 2009

4.01 - Projetos de Formacao Continuada de Professores e Suas Perspectivas de Mudancas

Rita C. A. Braerna , Isilda S. Silva , Sergio M. Bisch, Yassuko Hosoume

12

91

4.02 - Uma Experiencia de Capacitacao em Servico na Disciplina Fisica

Idely Garcia Rodrigues

91

4.03 - Educacao Continuada no Ensino de lo. e 2o. Graus: o Curso de Especilizacao em Ensino
de Ciencias e Matematica da UNESP - Campus de Bauru.

Roberto Nardi , Lydia S. R. Ruiz, Elaine S.O. Rodini, Irene B.F. Vicentini,
Lucidio S. Santos, Mauri C. Nascimento.

92

4.04 - Obstaculos e Possibilidades para a IFMC no 2° Grau

Manly da Silva Santos, Lucia da Cruz de Almeida e Isa Costa

92

4.05 - Articulacao da Universidade com o Ensino de lo. e 2o. Graus: As Atividades do Projeto
"Awes Integradas para a Melhoria do Ensino de Ciencias, Matematica e Educacao Ambiental
na Regiao de Baum"

Roberto Nardi

93

4.06 - Fundamentos de Astronomia: Urn curso para professores de ciencias

Arjuna Casteli Panzera, Simone de Pcidua Thomoz

93

4.07 - Aperfeicoamento de Professores de Ciencias : Astronomia no primeiro primeiro grau Calculo do raio terrestre

Rute H. Trevisan, Vanessa Barbieri, Cleiton J. Benetti Lattari

94

4.08 -O trabalho de Extensao do Projeto RIPE na Paraiba

Amauri F. de Medeiros, Antonio J. G. Lima, Joaquim F. de Alencar Filho

94

4.09 - Fisica Moderna e Contemporanea no 2° grau

Isa Costa, Lucia da Cruz de Almeida e Manly da Silva Santos

95

4.10 - Curso de Formacao em Servico de Professores do 1.9. Grau em Astronomia

Sergio M. Bisch , Yassuko Hosoume , Cristina Leite

95

4.10 - Conservacao e Degradacao de Energia no Ensino de Fisica

Milton Antonio Auth, Eduardo Adolfo Terrazzan

96

4.11 - Novas Tecnologias Educacionais e a Formacao Permanente do Professor de Fisica

Carvalho Neto, Cassiano Z., Freire Da Silva., Jereinimo

96

4.12 - Uma proposta de resgate e atualizacao de temas de Fisica para professores de ciencias do
1° grau
96
Ana Paula Benfeito, Claudia Brasil e Kcitia Nunes Pinto
4.13 - Uma Pos-Graduacao em educacao para a Ciencia na UNESP

R. Nardi, Jose M. F. do Vale, Maria S. P. Arruda e Momotaro Imaizumi

97
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SP.5 - ALTERNATIVAS PARA 0 ENSINO DE FISICA
COORD.: DACIO GUIMARAES DE MOURA CEFET/MG
-

DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL: SALA 2010

5.01 - A construcao dos Conceitos Basicos em Ciencias: o horizonte na Astronomia

Ruth Helena; Patricia Fortes; Cleiton J. B. Lattari

97

5.02 - Historia e Filosofia da Ciencia: Uma alternativa para o ensino de Fisica

Joselina C. da Silva, Joao Zanetic

98

5.03 - 0 Mito do Laboratorio no Ensino da Fisica em Escolas de 10 e 2o Graus

Marcos Pires Leodoro

98

5.034- A Fisica do Form de Microondas: uma abordagem para o 2° grau

Geraldo Candido Ferreira Filho, Alexandre Cesar Azeuedo, Roseli Rocha Nunes
da Silva

99

5.05 - Movimento OscilatOrio de um Pendulo Inclinado

Regina Elaine Santos Cabette, Luis Fernando Mollica Borelli

99

5.06 - Uma Proposta para o Laboratorio Didatico de Fisica no Primeiro Ano no 3° Grau: Fisica
Experimental I e II no IFUSP

L.B. Horodynski-Matsushigue, P.R. Pascholati, J.H. Vuolo, M.-L. Yoneama, J.F.
Dias, P.T.D. Siqueira e M. Amaku

100

5.07 - Uma Nova Abordagem da Fisica do VOo

Weltner, Klaus

100

5.08 - Um Enfoque Alternativo para a Disciplina de Topicos de Fisica Moderna nos cursos de
Graduacao (Licenciatura e Bacharelado)

Jose Pedro Donoso

101

5.09 - A Natureza Dual da Luz: uma abordagem para o 2° grau

Joao Monteiro

101

5.10 - Os Objetivos do Laboratorio Didatico na Universidade: Uma Enquete entre Alunos e
Professores do IFUSP

L.B. Horodynski-Matsushigue, P. R. Pascholati, M. Moralles, M.-L. Yoneama,
J.F. Dias e P.T.D. Siqueira

102

5.11 - Didatica no Ensino de Astronomia: medindo a inclincao do eixo da Terra

Rute Helena Treuisan, Edmilson de Souza, Cleiton Joni Benetti Lattari

102

5.12 - Prenuncios da Fisica Moderna: os tubos de raios catodicos e a descoberta do eletron

Sidnei Percia da Penha, Regina de Cassia Manso Almeida

103

5.13 - Laboratorio para DemonstracOes Projetos e Modelos

Miranda Paulo, Weltner Klaus
14

103

5.14 - 0 Efeito Fotoeletrico no 2° Grau: uma Proposta

104

Eduardo Cordeiro e Mauro Costa
5.15 - Modulo Educativo para Aprendizagem de Metodos de Fourier na Fisica

E. S. B. de Morais; D. J.B. Soares e L. dos Santos Lucena

104

SP.6 - RECURSOS DIDATICOS PARA 0 ENSINO DE FISICA
COORD: LUIZ CARLOS MENEZES - USP
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL: sala 2032

6.01 - Calor na Natureza e nas Tecnicas - GREF na Sala de Aula

Isilda Sampaio Silva; Anna Cecilia Copelli , Suely Baldin Pelaes, Luis Carlos de
Menezes, Yassuko Hosoume

105

6.02 - Aproximando Conteudo Escolar e Contexto Vivencial do Estudante no Ensino de Fisica

Decio Auler, Eduardo Adolfo Terrazzan

105

6.03 - A Mecanica do Gref: uma Proposta Para a Sala de Aula

Wilton da Silva Dias; Luis Paulo de Carvalho Piassi, Luis Carlos de Menezes,
Yassuko Hosoume

106

6.04 - Uma Critica a Abordagem as Teoria da Relatividade Restrita em Livros de Fisica Basica

Carlos Daniel Ofugi; Mauricio Pietrocola

106

6.05 - Critica ao ConteUdo de Astronomia de urn Livro Didatico de Geografia de 1° Grau

Joao B. Garcia Canalle, Rute H. Trevisan, Cleiton Joni Benetti Lattari

107

6.06 - Assessoria na Avaliacao do Conteudo de Astronomia dos Livros de Ciencias do
Primeiro Grau

Rute H. Trevisan, Cleiton Joni Benetti Lattari, Joao B. Garcia Canalle

107

6.07 - Eletromagnetismo: Novas Formas e Conteddos na Sala de Aula

J. Martins, C. Toscano, Y. Hosoume, L. C. Menezes

108

6.08 - Uma Proposta Interdisciplinar para o Ensino de Fisica

Ka" tia Maria Nascimento Toledo (CECIMIG)

108

6.09 - Resultados da Analise Do Livro De Ciencias Para A 8a. Serie escolhido pela secd/rn

Paulo Manoel Mesquita de Medeiros

109

6.10 - Optica do Gref e a sua Versa° para Sala de Aula

Jairo A. Pereira , Dorival R.Teixeira, Luis C. de Menezes, Y. Hosoume

109
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SP.7 - INFORMATICA NO ENSINO DE FISICA II
COORD: SERGIO LUIZ TALIM - UFMG
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL:

SALA 2069

7.01 - Simulacao em Microcomputadores tipo IBM - PC, do Efeito Fotoeletrico e do Efeito
Compton

Ian Paul Watkins Junior, Demetrio Artur Werner Soares

110

7.02 - Estudo do Lancamento Horizontal utilizando Tecnicas Computacionais

Marisa Almeida Cavalcante; Cristiane R. C. Tavolaro

110

7.03 - "Fisbit": Um Banco de Divulgacao em Fisica

Sonia Salem; Maria Regina Kawamura

111

7.04 - Estudo Optico das Lentes em Microcomputador

Clodoaldo Gibin Garcia, Gilcimar Botteon

111

7.05 - Leptons e Quarks do Primeiro ao Quinto- urn Superjogo Subnuclear para Windows 95

Ian Paul Watkins Jr, Flowio Eduardo Spressola, Piotr Trzesniak

112

7.06 - Uma pagina WWW sobre Galileu Galiei

Marcelo P. Machado; Daniel S. de Avila; Elton R. P. Dobke; Janaina G. Borges;
Virginia M. Alves; Paulo R. Krebs

112

7.07 - Desenvolvimento do Ensino da Fisica corn o Auxilio do Computador

Jairo Bonapaz Felten; Hugo Reis

113

7.08 - 0 Uso do Mathematica nas Disciplinas Basicas de Fisica

Fabio de Carualho Venancio; Armando F. Silva Moreira

113

7.09 - Desenvolvimento de "softwares para o Ensino de Fisica Basica

J.M.P6voa; D. Garcia; D. Fontolan; H.T. da Silva; J. R. Alves

114

SP.8 - RELATOS DE EXPERIENCIA DOCENTE
COORD: VIRGINIA MELLOALVES
DATA: 30/01/97

HORA: 10:00h

LOCAL:

SALA 1026

8.01 - MECA, o indigente inteligente (rejuvenescendo o velho laboratorio corn velhos
microcomputadores).

Piotr Trzesniak

114

8.02 - Intercambio de Trabalhos Praticos de Fisica KAZAN - UNIJUi.

Fabiana Cazarolli, Rafkat Toukhvatoulline, Helio Bonadiman

115

8.03 - Chernobyl e Hiroxima: Licaes Para a Formacao de Uma Consciencia Sobre a Questao
Nuclear.

O.S.Pereira, M.D.S.Rosa, V.A.Moretti e C. Negretti
16

115

8.04 - Modulo Didatico para Ensino de Cores - Relato de Uma Experiencia

Gerson G. Gomes, Mauricio Pietrocola

116

8.05 - Elementos de Fisica Basica Aplicados a Estruturas Metalicas

Dejair Medeiros Junior, Marcelo Chamecki, Margarete W. M. Machado, Nadiane
Smaha, Claudio Magajewski, Janina Rubi Falco

116

8.06 - Construcao de Materiais Didaticos corn Turmas de 1° segmento do 1° Grau

Ana P. Rodrigues; Andrea R. Albino; Waleska G. de Lima Freitas

117

8.07 - 0 Ensino de Conceitos de Fisica e a Interacao corn o Ambiente de Trabalho: analise de
uma experiencia pedagOgica com alunos do curso de Edificacao da ETFMT

117

Joao Batista Barbosa da Fonseca
8.08 - A Fisica Na Pre-Escola

Marcia Rebelo Maia, Rildo Santos Ribeiro

117

8.09 - 0 Jogo de Dados como Ilustracao de Conceitos Importantes na Teoria Estatistica de Erros

P. T.D. Siqueira, L.B. Horodynski-Matsushigue, P.R. Pascholati, V.R. Vanin, M.L. Yoneama, J.F. Dias, M. Amaku e J.L.M. Duarte

118

8.10 - Video-Debate - uma atividade extra-classe

Anderson Fabian Ferreira Higino, Olisia de Oliveira Damasceno

118

8.11 - Validade e LimitacOes de Modelos na interpretacao de Dados em Laboratorio de
Terceiro Grau: alguns aspectos da Fluidodinamica

M. Amaku; L. B. Horodynski-Matsushigue; P. T. D. Siqueira; P. R. Pascholatti;
R. M. de Castro; W. A. Seale e I H. Vuolo

119

8.12 - A Lei de Hooke e a Avalicao de Preservativos: Urn trabalho interdisciplinar para
prevencao da AIDS

119

0.S.Pereira e A. C.Egypto

SP.9 - TEMAS GERAIS
COORD.: AMELIA I. HAMBURGUER - USP
DATA: 30/01 /97

HORA: 10:OOH LOCAL: SALA 1010

9.01 - Dualidade Onda-Particula Opticks de Newton

Edison Amaro da Silva; Amelia Imperio Hamburger

119

9.02 - A caracterizacao metrologica da repetencia e evasdo em fisica basica atraves de variaveis
quantitativas: urn estudo de caso

Dawilmar Guimardes Araujo Carla Aparecida Zanni, Nadia Regina D. Pires
Cardoso Maria Heleny A Braga,- Piotr Trzesniak

120
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9.03 - Contribuicoes da Avaliacao Para Melhoria dos Cursos de Graduacao em Fisica

Eden Vieira Costa, Sandra Escovedo Selles , Arta Luzia Purger Marconi, Rosana
T. Queiroz de Oliveira e Wanda Goular t Alciintara
120
9.04 - A Historia da Ciencia, a Filosofia da Ciencia, e o Ensino da Mecanica Quantica

Andre Ferrer Pinto Martins e Edmundo Graballos JUnior

121

9.05 - Estudos Sobre a Coordenacao de Area em Fisica no Ensino Medi° de Goiania, 1996.

Rafael G. Fernandes, Borges, Ant6nio N.

121

9.06 - A Problematica do Ensino de Fisica na Micro-Regiao do Cariri - CE

Francisco Augusto S. Nobre ; Cicera A. Guedes

122

9.07 - "Totalidade" na Visao Realista da complementaridade de David Bohm

Tanimara Soares da S. Amadeu

122

9.08 - As Interfaces da Ciencia no Ensino de Fisica

Edmundo Graballos Junior e Andre Ferrer Pinto Martins

123

9.09 - Domini° Cognitivo Quanto a Conceitos Basicos de Matematica e Fisica dos Alunos
Matriculados na Disciplina Fisica Geral e Experimental III na UFMT

Luis Marcelo Acosta Duque, Carlos Rinaldi, Sergio R. de Paulo e Jose de S.
Nogueira
123
9.10 - A Complementaridade a Luz do Novo Espirito Cientifico

Maria Beatriz Fagundes, Joao Zanetic

124

SP.1O - APRENDIZAGEM INFORMAL E DIVULGAPAO CIENTiFICA
COORD.: EDUARDO CAMPOS VALADARES UFMG
-

DATA: 30/01/97

H ORA: 10:OOh

LOCAL: Sala 1011

10.01 - As Perguntas do Leitor em Publicacties de Divulgacao

Lilian Cristiane Almeida dos Santos e SOnia Salem

124

10.02 - Uma Perspectiva Historica da Fisica Nuclear

Maria Cristina Mesquita Martins

125

10.03 - Explorando a Fisica do Cotidiano

Eduardo C. Valadares e Allyson Magalhaes Moreira

125

10.04 - Uma Experiencia de divulgacao em Astronomia

M. O. Souza, J. A. N. Moreira, J. L. Bon, L. G. Abragado, M. G. da Silva, M. B.
Ruiz, M. M., O. M. da Fonseca, P. R. P. Felizardo

126

10.05 - Divulgacao Cientifica no ObservatOrio Astronomic° Municipal de Diadema

M.P.Barros, 0.S.Pereira e C.J.R. Santana

126

10.06 - Olimpiadas Regionais de Fisica Uma Experiencia no Vale do Paraiba - Sao Paulo

Paulo Henrique Neiva de Lima e Luis Alberto Mauricio
18

127

10.07 - Museu de Ciencias 'Urn Aspecto Interativo'

A. B.z Pereira de Loreto, E. Gi. Nascimento, M.. Chaves,

A.

C. Panzera

127

10.08 - Projeto "Ciencia ao Vivo": demonstracees circulantes de ciencias

A. Gaspar, E.W. Hamburger, J. R. Katinsky, C. R. Z. Costa, A. S. Rozestraten,
128

M. Schoenacker
10.09 - Mostra de Ciencias: Um Espaco em Potencial Para a Aprendizagem?

128

Fatima C. de M. Alves e Martha Marandino

SP.11 - ENSINO DE FiSICA NA GRADUAPAO
COORD.: SUZANA DE SOUZA BARROS UFRJ
-

DATA: 30/ 01 /97

HORA: 10:00h

Local: Sala 1014

11.01 - 0 Curso de Fisica Geral da UENF

Marcelo 0. Souza; G. B. Baptista; R. P. Figueira; M. S. Massunaga; J. N. de
Holanda; L. A. Terrones e A. Mariana

129

11.02 - Curso de Fisica no Ciclo da Universidade Estadual do Norte Fluminense

M. 0. Souza; R.G. Pires; Carlos Gans; R. P. Figueira; M. S. Sthel; L.T. Auler; J.
A. Pedro; R. Lerner

130

11.03 - 0 Curso de Graduacao em Astronomia da UFRJ e suas Reformas Curriculares

Lilia I. Arany-Prado, Encarnacion A. M. Gonzalez

131

11.04 - Importancia del Diseilo Curricular de las Especialidades de Ingenieria

E. H. Angulo, R. M. Alvarez, L. E. Pedroso, D. D. Marquez, M. do Carmo Cunha
Fornek

131

11.05 - Perfil dos Cursos de Graduacao em Ciencias Exatas da Universidade Estadual de
Maringa

Polonia Altoe Fusinato, Aldolino Zermiani, Yoshiaki Fulcushigue

132

11.06 - 0 Ensino de Estatica no Curso de Arquitetura e Urbanismo: Estudos de Planejamento e
Avaliacao

Aparecida Valquiria Pereira da Silva

132

11.07 - Utilizacao das Tecnologias na Relacao Interdisciplinar do Ensino de Fisica na UFAC

A.F.Duarte; M.P. de Almeida; M.C.C. Fomeck; J. C. S. Oliveira; A. M. F.
Passos; F. E. A. Santos e R. F. F. de Castelo

133

11.08 - Utilizacao de Novas Tecnologias na Relacdo Interdisciplinar do Ensino de Fisica na
UFAC

A. F. Duarte, M. P. de Almeida, M.C. Cunha Forneck, J.C. da S. Oliveira, A. M.
Freire Passos, F. E. Alves Santos, R. F. Ferreira de Castelo

133
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SP.12 - VIDEOS, MATERIALS E METODOS DE LABORAToRIO II
COORDENADOR:JOAO BATISTA GARCIA CANALLE - UFRJ
data:

29/01/97

hora: 10:00

LOCAL: sala 1015

12.01 - Construindo urn Esferometro e Cilindrometro

Osmar Henrique Moura da Silva, Carlos Eduardo Labura, Norberto Cardoso
Ferreira

134

12.02 - Lei de Hooke ( uma Comparacao entre Diversos Equipamentos )

Chrystie Jacob de Almeida e R. Rodrigues Godoi, Carlos E. Lalura

134

12.03 - Uma Analise do Carrinho de Dinamica da FUNDEC como Equipamento para Medicoes
em Cinematica Unidimensional

F.V.D. Zapparoli e S. M. Arruda

135

12.04 - Algumas Experiencias de Dinamica dos Fluidos para o Curso de Fisica Basica

Jose Antonio e Souza, Thadeu J. Penna e Cicero Rogerio da Silva Barros

135

12.05 - Medic d
- o do Calor Especifico do Ar em Classe

Weltner, Klaus

135

12.06 - Regua eletrOnica para determinar a distancia final percorrida por um objeto lancado
obliquamente.

*Jose Augusto Pedro Lima; *Luiz Antonio Miranda Meirelles; *Andre Mariano;
*Marcelo de Oliveira Souza; **Flcivia Rodrigues da Silva

136

12.07 - As Correntes Induzidas e o Velocimetro

Emerson F. de Lucena, Alberto Gaspar

136

12.08 - Instrumentacao para o Ensino de Conceitos da Fisica Moderna.

Mario Norberto Baibich*, Evgeni Svenk Cruz

136

12.09 - Estudo da transformacao da energia termica em cinetica por conveccao

A.M. Stuchi* e Prof.Alberto Gaspar

137

12.10 - Kit de Ensino de Astronomia

Joao Batista Garcia Canalle (Institute de Fisica - UERJ)
12.11 - A Mesa Girante- Experimentos Diversos
Weltner, Klaus e M. Paulo,

137
137

12.12 - 0 Caldeirao Como Calorimetro Didatico para Uso em Classe

Weltner, Klaus - Miranda, Paulo

138

12.13 - Kit de Eletromagnetismo

Joao Batista Garcia Canalle, Rodrigo Moura e Thais Arruda Andrade

138

12.14 - Demonstracao das Oscilacides Forcadas e das Curva da Ressonancia em Classe.

Weltiner, Klaus,Miranda, Paulo; Esperidiclo Sergio
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138

SP.13 - MATERIAIS E METODOS PARA 0 ENSINO DE FiSICA
COORD.: ARJUNA CASTELLI PANZERA - UFMG
DATA: 30/01/97

HORA: 10:OOh

Local: Sala 1016

13.01 - Urna Proposta de Demonstracao Pratica para Copnceitualizar a Optica Geometrica
atraves dos Problemas da Visao

E.S.A. Almeida e C. E. Laburet

139

13.02 - Simulador Didatico do Cristalino.

L. F. M. Braun, A. F. Guedes e M. R. Rizzatti.

139

13.03 - Projetor de Slides de Baixo Custo: sua utilizacao como Instrumento optic° e como
material instrucional

A. Camargo

139

13.04 - Imas e Eletroimas: " Producao de urn Video Didatico"

Iveinia Coelho Moraes, Arjuna C. Panzera

140

13.05 - Ampulheta Flutuante

Madalena Alice Priante, Adrian Ramachioti Soares, Ana Claudia Monteiro
Carvalho, Alberto Gaspar

140

13.06 - Introducao a Eletrostatica: Producao de urn Video e sua Avaliacao

Arjuna Casteli Panzera, Fernando Augusto Batista

141

13.07 - "De Sol a Sol": urn Video sobre Dia-Noite e EstacOes do Ano

Arjuna Casteli Panzera

141

13.08 - Praticas de Termodinamica corn a Utilizacao de 'Sucatas'

Alessandra Wigneron Turra; Sandra Cristina Coelho

142

13.09 - "Quatro Experimentos Fundamentals em Dinamica de fluidos, de Baixo Custo"
W. Monteiro S. Jr., R. Cardoso S., P. C. M. Cruz

142

13.10 - Maquina Fotografica de Tubos de PVC e Fotos Caricatas

A. F. de Medeiros, A. J. G. Lima, J. F. de Alencar Filho e A. S. de Melo ... 143
13.11 - A Demonstracao dos Movimentos dos Planetas-BaciadDe Kepler

Klaus Weltner e M. Paulo

143

13.12 - Cada urn tern sua Otica
Carlos Alberto Nascimento

143

21

13.13 - Movimento Oscilatorio de urn Fluido sob Aga° da Pressao Atmosferica

Regina Elaine Santos Cabette

144

13.14 - Producao e Elaboracao de urn Kit de Trabalho para o Ensino de Astronomia em Aula,
Dirigido a Escolas Elementares

Horacio Tignanelli, Rute Helena Trevisan, Cleiton J.B.Lattari

144

13.15 - Como Visualizar Forcas em Eletrons

Francisco Pe7zini Couto*, Carlos Ferreira Chaves

144

SP.14 - INFORMATICA NO ENSINO DE FISICA I
COORDENADOR:ANTONIO TARCISO BORGES - UFMG
DATA: 29/01/97

HORA: 10:00

LOCAL:1017

14.01 - Construtivismo X Informatica: Desenvolvimento De Urn Software Multimidia Para
Ensino De Fisica

Sergio Takimoto Mauricio, Anna Maria Pessoa de Carvalho (orientadora)

145

14.02 - Projetando urn ambiente para ensino-aprendizagem de fisica basica

considerando a engenharia do seculo XXI
Alexandre Coutinho Costa-Agenor Pina da Silva-Piotr Trzesniak

145

14.03 - 0 Curso de Fisica I em Apresentacao Powerpoint

Amauri Fragoso de Medeiros, Antonio Jeferson Galvcio Lima **, Joaquim Fechine
de Alencar Filho, Anailton Sales de Melo

146

14.04 - A Informatica em Sala de Aula

Daisy Martins de Almeida*, Jose Marcos Gonsalves Viana

146

14.05 - Determinacao do Coeficiente de Atrito Dinamico Utilizando Tecnicas Computacionais
para a Aquisicao de Dados

Marisa Almeida Cavalcante* - Cristiane R. C. Tavolaro* - Emerson.Alves da
Silva

146

14.06 - Utilizacao do Computador como Instrumento de Ensino - Uma Perspectiva de
Aprendizagem Significativa

Josimar M. Ferreira e Valquiria R. C. Martinho*, Jose de S. Nogueira, Carlos
Rinaldi e Sergio R. de Paulo

147

14.07 - Informatica e Ensino: visao critica dos softwares educativos e discussao sobre as bases
pedagogicas adequadas para o seu desenvolvimento.

Dirceu da Silva *- Paulo Sergio Marchelli

147

14.08 - Experimentacao Assistida por Computador (EAC): uma nova proposta para o ensino de
Fisica

Marisa Almeida Cavalcante, Cristiane R. C. Tavolaro
22
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MESAS REDONDAS
I - EDUCACAO PERMANENTE
MR1-

ALTERNATIVAS DA FORMACAO DO PROFESSOR
HORA: 13:30 h LOCAL: Auditorio 1

DATA: 28/01/97

PROF' DRA. SUZANA SOUZA BARROS
Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ
Alternativas para o modelo de aprendizagem presencial na formacao do professor de
Fisica

PROF' DRA. JESUINA LOPES DE ALMEIDA PACCA
Universidade de Sao Paulo- USP
Pesquisa em ensino e formacao de professores de Fisica

PROF' GLORIA PESSOA DE QUEIROS
Universidade Federal Fluminense - UFF
Horizontes para uma formacao continuada que leve a mudancas de acao do professor

PROF. DR. DJALMA MIRABELLI REDONDO
Universidade de Sao Paulo - USP-Sao Carlos
A licenciatura em Ciencias Exatas da USP de Sao Carlos
Coordenadora: Prof. Dra. Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN

MR2-

EDUCACAO

A

DISTANCIA
HORA: 13:30 h LOCAL: Sala 2054

DATA: 31/01/97

PROF. DR. DIETRICH SCHIEL
Universidade de sao Paulo - USP-Sao Carlos
Programa de educacao a distancia em ci'encia e tecnologia do CNPq

PROF. DR. OTO NERI BORGES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Programa de educacao a distancia do Centro de Ciencias de Minas Gerais - CECIMIG

PROF'. DRa. MINDE BADAUY
Ministerio da Educacao - MEC
Os projetos do MEC para a educacao a distancia

COORDENADORA: PROF' DRA. MARIA CRISTINA DAL'PIAN NOBRE
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

MR3-

EDUCACAO NAO FORMAL
-

DATA: 31/01/97

HORA: 13:30 h LOCAL:Auditorio 1

PROF'. GUARACIRA GOUVEA DE SOUSA
Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST
O use de jornais e revistas de divulgacao cientifica no ensino de ciencias

PROF. DR. ERNEST WOLFGANG HAMBURGER
Universidade de Sao Paulo - USP
O papel dos museus na formacao da cultura cientifica

PROF. DR. ROQUE MORAIS
Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul - PUC/RS
Os museus interativos
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COORDENADORA: PROF' DEISE MIRANDA VIANNA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

-

UFRJ

MR4- OS CENTROS DE CIENCIAS, OS CENTROS DE FORMACAO PROFISSIONAL E A
FORMAQAO DE PROFESSORES
DATA: 29/01/97

HORA: 19h

LOCAL: Auditorio 2

-

ICB

PROF. DR. ENNIO CANDOTTI
Universidade Federal do Espirito Santo

-

UFES

PROF. DR. JOAO ANTONIO FILOCRE SARAIVA
Universidade Federal de Minas Gerais

-

UFMG

PROF. DR. NASSIN GABRIEL MEHEDFF
Ministerio do Trabalho e Acao Social

-

MTb

COORDENADOR: PROF. DR. LAERCIO FERRACIOLI
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES

II - NOVAS TECNOLOGIAS
MR5 - 0 USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FISICA
DATA: 29/01/97

HORA: 13:30 h

LOCAL:AuditOrio 1

-

ICEX

PROF. DR. ARTHUR EUGENIO QUINTAO GOMES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Uso da aquisicao automatica de dados e softwares educacionais no ensino da Fisica

PROF' DR' LEA DA CRUZ FAGUNDES
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS
Os processos cognitivos na aprendizagem de Fisica em ambientes de telecomunicacao

PROF. DR. ANGELO DE MOURA GUIMARAES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
O use de informatica na educacAo

PROF. DR MARCOS ELIA
Universidade Federal do Rio de Janeiro
A informatica nos cursos de licenciatura

COORDENADORA: PROF' DRA. ANA MARIA F. PESSOA DE CARVALHO
Universidade de Sao Paulo

-

USP

MR6 - REDES DE COMUNICACAO E 0 ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL
DATA: 28/ 01/ 97

HORA: 13: 30 h LOCAL: Auditorio 2

ARMANDO AUGUSTO CLEMENTE
Subsecretario de Estado e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro
0 papel das redes de comunicacao na melhoria da qualidade do ensino

TADAO TAKAHASHI
Coordenador da Rede Nacional de Pesquisas
Perspectivas de capilarizacao da internet/Brasil para as escolas de ensino fundamental e medio

FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA
Secretario de Estado de Ciencia e Tecnologia do Estado do Ceara
Infovias de informacao: novos horizontes para a formacao do professor
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COORDENADOR: PROF. DR. JOSE PEREIRA PEIXOTO FILHO
Universidade Federal Fluminense

MR7C

-

UFF

INCORPORAcA0 DE NOVAS TECNOLOGIAS NO CURRICULO DE FISICA
DATA:28/01/ 97HORA: 13:30 h LOCAL:Auditorio 3

PROF. DR. JON OGBORN
Universidade de Londres - Inglaterra
Cabe tecnologia no ensino de Fisica?

PROF. DR. LUIS CARLOS MENEZES
Universidade de Sao Paulo - USP
0 papel da tecnologia nos curriculos de Fisica

PROF' DRa MARIA CRISTINA DAL'PIAN NOBRE Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Artefatos tecnologicos e o curriculo de Fisica
COORDENADOR: PROF. DR. ANTONIO TARCISIO BORGES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

III - INOVACOES CURRICULARES
MR8-

INOVAcOES CURRICULARES
DATA: 28/01/97

HORA: 13: 30h LOCAL: Sala 2054

PPROFa DRa YASSUKO HOSOUME
Universidade de Sao Paulo - USP
Aspectos intencionais em projetos curriculares

PROF' SAMIRA ZAIDAN
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
0 desenvolvimento do curriculo para a Escola Plural

COORDENADOR: PROF. DR. EDUARDO ADOLFO TERRAZAN
Universidade Federal de Santa Maria

MR9-

-

UFSM

PARAMETROS CURRICULARES
DATA: 31/ 01/ 97

HORA: 13: 30 h LOCAL: AuditOrio 2

PROF' DRa REGINA LEITE GARCIA
Universidade Federal Fluminense - UFF
Novos velhos rumos curriculares

PROF' CECILIA CONDEIXA
Consultora do MEC para a elaboracao dos Parametros Curriculares
Fundamentos e proposta didatica para o ensino fundamental

PROF. DR. EDUARDO ADOLFO TERRAZAN
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Curriculos Minimos

COORDENADOR: PROF. DR. ROBERTO NARDI
Universidade Estadual Paulista

MR10-

-

UNESP/ Bauru

0 CICLO BASICO E A FORMAcAO DE NAO FISICOS
-

DATA: 31/ 01/ 97

HORA: 13: 30 h LOCAL: Auditorio 3
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PROF. DR. JOSE GUILHERME MOREIRA
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
0 ciclo basico: criticas ao modelo a tual e perspectivas de inovacties

PROF. DR. ANTONIO CLAUDIO COMES DE SOUZA
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
A formacao de engenheiros para os tempos atuais

PROF. DR. JOAO BOSCO PITOMBEIRA FERNANDES DE CARVALHO
Pontificia Universidade Cab:Mica do Rio de Janeiro - PUC/RJ
Matematica para nao-matematicos: o desafio da interdisciplinariedade

COORDENADORA: PROF' GLORIA PESSOA DE QUEIROZ
Universidade Federal Fluminense - UFF

MESA REDONDA ESPECIAL
MRE-

POLITICAS INSTITUCIONAIS DE APOIO
CIENCIAS

A

EDUCAcA0 PERMANENTE EM

DR. ALDO PINHEIRO DA FONSECA
Secretario Executivo Adjunto do PADCT
0 III PADCT: perspectivas para o ensino de Ciencias

PROF. DR. LUIZ VALCOV LOUREIRO
Superintendente de Programas no Pais - CAPES
O papel da CAPES no apoio ao ensino de Ciencias

PROF. DR. JOAO BOSCO PITOMBEIRA FERNANDES DE CARVALHO
Pontificia Universidade CatMica do Rio de Janeiro - PUC/RJ
O pro-ciencia: perspectivas para o ensino de Ciencias

COORDENADOR: PROF. DR. FRANCISCO CESAR DE SA BARRETO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Presidente da Sociedade Brasileira de Fisica - SBF
DATA: 30/01/97
HORA: 19h
LOCAL: Auditorio 2 - ICB

PROF. DR. OTO NERI BORGES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
A reforma curricular do ensino medio em Minas Gerais -
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CONFERENCIAS
CONF1 NOVOS HORIZONTES PARA A EDUCAcA0 EM MINAS GERAIS
PROF. JOAO BATISTA DOS MARES GUIA
Secretario Adjunto da Secretaria de Estado de Educacao de Minas Gerais
DATA: 27/01/97
HORA: 19:00h LOCAL: auditorio 2 I.C.B.

CONF2 CONTEXTUALIZANDO 0 ENSINO DE CIENCIAS
PROF. DR. DAVID WADDINGTON
Universidade de York
DATA: 28/01/97

HORA: 10:00h LOCAL: auditOrio 1

CONF3 A FISICA E A BIOLOGIA
PROF. DR. CONSTANTINO TSALLIS
Centro Brasileiro de Pesquisa Fisica - CBPF
DATA: 28/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 2

CONF4 A IMPORTANCIA DO ENSINO DA METROLOGIA (CIENCIAS DAS MEDIcOES)
EM TODOS OS NIVEIS DE ESCOLARIZAcA0 E SUAS APLICAcOES NA
CIENCIA E TECNOLOGIA E OS DIREITOS DO CIDADAO
PROF. DR. GIORGIO MOSCATI
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP
DATA: 28/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: sala 2054

CONF5 0 PAPEL DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCA00 NA REGULAMENTAcA0
CURRICULAR
PROF. DR. CARLOS ROBERTO JAMIL CURY
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 28/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 2

CONF6 FISICOS FLEXIVEIS: ENVELHECIMENTO, COMPUTADORES, MATRIZES E
NITEROI
PROF. DR. ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TOLEDO PIZZA
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP
DATA: 28/01/97
HORA: 19:00h LOCAL: auditorio 2 I.C.B.

CONF7 RECUPERAcA0 BIOLOGICA DE METAIS
PROP DRa REGINA PINTO CARVALHO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 29/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 1

CONF8 HISTORIA DA CIENCIA: DE BRUNELESCHI A GALILEU, DA PERSPECTIVA A
INERCIA, A CONSTRUcA:0 DO ESPAQ0 ABERTO
PROF. DR. ENNIO CANDOTTI
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 2
DATA: 29/01/97

CONF9 NOVAS TECNOLOGIAS, MODERNIDADE E EDUCAcAO
PROF. DR. NEIDSON RODRIGUES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 29/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 3
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CONF10 TEORIAS DO SENSO COMUM
PROF. DR. JON OGBORN
Universidade de Londres
DATA: 29/01/97
HORA: 13:30h LOCAL: audit6rio 2

CONF11 A ATUAL SITUAcA0 DO ENSINO FRENTE AS NOVAS TECNOLOGIAS
PROF' DRa ACACIA ZENEIDA KUENZER
Universidade Federal do Parana - UFPR
DATA: 29/01/97
HORA: 13:30h LOCAL: auditorio 3

CONF12 ALQUIMIA NO SINCRETISMO RACIONAL DE NEWTON: EXPERIMENTOS,
SIMBOLOS E METAFORAS
PROF' DRa AMELIA IMPERIO HAMBURGER
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP
DATA: 30/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditOrio 1

CONF13 PANORAMA CONTEMPORANEO DA COSMOLOGIA
PROF. DR. LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA
Centro Brasileiro de Pesquisa Fisica - CBPF
DATA: 30/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 2

CONF14 MODELOS MENTAIS
PROF. DR. ANTONIO TARCISIO BORGES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 30/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 3

CONF15 CEM ANOS DA RADIOATIVIDADE: SEU SIGNIFICADO PARA A HUMANIDADE
PROF. DR. LUIS PINGUELLI ROSA
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
DATA: 31/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditorio 1

CONF16 A MECANICA QUANTICA E 0 CEREBRO
PROF. DR. ALFREDO GONTIJO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 31/01/97
HORA: 10:000h LOCAL: auditorio 3

CONF17 AVANcOS RECENTES NA ASTRONOMIA
PROF. DR. JOSE RENAN DE OLIVEIRA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
DATA: 31/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: sala 2054

CONF18 CONSTRUTIVISMO, MUDANcA CONCEITUAL E ENSINO DE FISICA
PROF. DR. JOAO ANTONIO FILOCRE SARAIVA
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
DATA: 31/01/97
HORA: 10:00h LOCAL: auditOrio 3

CONF19 NOVOS HORIZONTES NA FORMAcA0 DE RECURSOS HUMANOS PARA A
CIENCIA E TECNOLOGIA
PROF. DR. WLADIMIR PIRRO E LONGO
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
HORA: 16:00h LOCAL: auditOrio 2
DATA: 31/01/97

CONF20 A FORMAcA0 DE FISICOS E DE PROFESSORES DE FISICA: 0 ESTADO
ATUAL E AS NECESSIDADES
PROF. DR. FRANCISCO CESAR SA BARRETO
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Presidente da Sociedade Brasileira de Fisica - SBF
HORA: 16:00h LOCAL: audit6rio 1
DATA: 31/01/97
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ENCONTROS
ENCONTRO DE PROFESSORES DE FISICA DOS ESCOLAS TECNICAS
Coord.: Prof. Nilson Marcos Dias Garcia - CEFET-PR
HORA: 16:00h
DATA: 28/01/97

1016

LOCAL: SALA 21322—

ENCONTRO DOS CHEFES DE DEPARTAMENTO E COORDENADORES DE CURSO DE
FISICA DAS IES DE MINAS GERAIS
Coord.: Prof. Dr. Francisco Cesar de Sd Barreto - UFMG e Presidente da SBF
LOCAL: SALA 2013
HORA: 16:00h
DATA: 28/01/97

ENCONTRO SOBRE ENSINO DE ASTRONOMIA
Coord.: Prof. Dra. Silvia Helena Becker Livi - -UFRG
HORA: 16:00h
DATA: 28/01/97

LOCAL: SALA 2006

ENCONTRO SOBRE ESCOLA DE VERAO EM HISTORIA DAS CIENCIAS
Coord.: Prof. Dr. Roberto de A. Martins - UNICAMP
HORA: 16:00h
DATA: 28/01/97

LOCAL: SALA 2009

OBS. DURANTE OS DIAS 27 E 28 PODERAO SER DIVULGADOS OUTROS
ENCONTROS. FIQUE ATENTO.
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CURSOS
C6cligo: Cl.
Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C2.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Palico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C3.
Professor(es) responsavel(is)
. Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
C6cligo: C4.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

POblico-alvo
Vagas
Local
C6digo: C5.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Vagas
Local

30

Topicos de Fisica para o 1° Grau
Prof' Maria da Conceicao de Almeida Barbosa Lima
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Discutir os conceitos de direcao, sentido, gravidade, calor e
temperatura, apresentando experimentos simples que possam ser
reproduzidos corn seguranca, inclusive para criancas pequenas.
Aliado a apresentacao dos conceitos sera mostrado urn metodo de
ensinar Fisica as criancas, atraves de histOrias infantis.
Professores de Ciencias, estudantes de licenciatura em Fisica e
Ciencias.
20 (vinte)
Sala 2023
Informatica na Educacao
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Rosa
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS
Pretende-se discorrer sobre as potencialidades de uso e os usos
atualmente feitos do computador no processo de ensinoaprendizagem, bem como apontar algumas possibilidades futuras
do uso de computadores no ensino.
Professores da rede de 2° grau
15 (quinze)
Sala 2011
Fisica e Quimica na 8' Serie
Prof'. Sonia Krapas Teixeira
Prof'. Gloria Pessoa Queiros
Universidade Federal Fluminense - UFF
Estados fisicos da materia, mudanca de estado e relacoes corn o
tipo de ligacao quimica entre as particulas constituintes das
substancias. Experimentos simples, modelos e modelagens mentais
usadas.
Professores de Ciencias do 1° Grau e de Fisica e Quimica do 2°
Grau
30 (trinta)
Sala 2028
Luz e cor: uma proposta para curso de formacao de
professores
Prof'. Denise d'Assumpcdo Cardoso
Faculdade TapajOs / Instituto de Fisica/USP
Numa abordagem teorico-experimental pretende-se apresentar urn
trabalho alternativo que podera ser desenvolvido em sala de aula
nos cursos de formacao de professores. A partir da investigacao
dos fenOmenos luminosos, tendo como foco central os temas luz e
cor serao estudados: processo da visa°, modelo do olho humano,
reflexao, refracao e percepeao da luz.
Professores dos cursos de formacao de professores
25 (vinte e cinco)
Sala 2014
Experiencias em Fisica Moderna
Prof. Jose
Batista Gomes; Prof' Erika Giesbrecht
Prof' Angelica de Loreto; Prof. Marcos Prado
Prof' Valeria Romeiro; Prof' Adriana Ferreira
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
InterferOmetro de Michelson-Morley, medida da velocidade da luz,
medida da razao carga/massa do eletron, difracao, espectro de
emissao de alguns gases, movimento browniano.
Professores de 2° e 3° Graus
15 (quinze)
Sala 256 - Colegio Tecnico

Codigo: C6.
Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de ongem
Descried° ou Ementa
Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C7.
Professor(es) responsavel(is)
Instituitedo de origem
Descried° ou Ementa

Pfiblico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C8.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Pablico-alvo
Vagas
Local
C6digo: C9.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C10.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local

Espectroscopia em material alternativo de baixo custo
Prof. Nilson Marcos Dias Garcia
Centro Federal de Educacao Tecnologica do Parana
Decomposicao da luz, rede de difracao, fontes espectrais,
espectroscopio e espectrometro.
Professores de 2° Grau e alunos de graduacao
25 (vinte e cinco)
Sala 2045
Topicos de Fisica em video
Prof'. Dra. Regina Pinto de Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Apresentacao e comentarios sobre os seguintes videos: Ciencias
Exatas e da Terra, Fisica dos Instrumentos Musicais, Leis de
Conservaedo em g = 0, Temperatura e Lei dos Gases e Fisica
Divertida partes A, B, C e D. Demonstracoes curtas e comentarios
ao vivo.
Professores de Fisica do 2° Grau ou Ciclo Basic° universitario
30 (trinta)
Sala 2062
Modelagem computacional no ensino de Ciencias e Fisica
Prof. Dr. Anion de Castro Kurtz dos Santos
Prof. Ives Solano Araujo
Fundacao Universidade do Rio Grande - FURG
Alguris principios de sistema. Elos de retroalimentaeao de primeira
e segunda ordem, positivo e negativo. Estrutura de modelos e
padroes de comportamento dinamico. Modelos e simulacOes.
Modelagem semiquantitativa utilizando o programa VISQ.
EquagOes e computacao utilizando o programa Stella for Windows.
Aplicacoes do Stella no ensino de Fisica.
Professores de Ciencias e Fisica
10 (dez)
Sala 2012
Fisica de Plasmas
Prof. Dr. Luis Carlos Jafelice
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Discutir os principios fisicos fundamentais envolvidos, o estado
da arte na pesquisa da area, trabalhando e enfatizando conceitos
de fisica moderna, numa tentativa de levar para as salas de aula
do 2° grau estes conceitos tao interessantes e motivadores, por urn
lado, e tao ausentes e negligenciados, por outro. 0 curso cobrird
todos os principios basicos do assunto, trata da busca em fusao
de reatores termonucleares, aplicacoes industriais e estuda
aplicacoes em astrofisica.
Professores de 2° grau e alunos de licenciatura
30 (trinta)
Sala 2032
Raios Cosmicos Introduzindo Fisica Moderna no 2° Grau
Prof. Dr. Ernest Wolfgang Hamburger
Prof. Ozimar da Silva
Universidade de Sao Paulo - USP
0 curso utilizara videos, textos diapositivos e visita a uma
exposited° de paineis. Apresentacao do video Radiaeact COsmica,
dirigido por Marcelo G. Tassara e produzido pelos professores
Ernest Hamburger e Diomar R. S. Bittencourt e Ozimar S. Pereira.
Sera exibido o Telescopio Didatico de MCions Cosmicos, produzido
pela equipe do Projeto Mercosul, que permite a deteccao dessas
particulas atraves de Tubos de Larocci, acoplados a urn
microcomputador, cujo monitor mostra a trajetoria dos muons
detectados. Serao exibidas as exposicoes didaticas Chuveiros
Penetrantes e Uma HistOria da Fisica Nuclear, produzidas pelo
Programa Ciencia Educaedo no Instituto de Fisica da USP, que
acompanharao o curso.
Professores de Fisica, Quimica ou de Ciencias do 1° Grau
30 (trinta)
Sala 2013
-
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Codigo: C11.

Fisica na planilha eletronica

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Vagas
Local

Prof. Dr. Sergio Luiz Talim
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Tern como objetivo introduzir a planilha eletrOnica como
instrumento de ensino de varios t6picos de Fisica, utilizando as
facilidades de calculo e representacao grafica do programa na
solucao e simulacao de sistemas fisicos. Sera discutido o uso
da planilha no ensino de 2° e 3° graus. Serao estudados os
seguintes temas: forca resistiva, os movimentos do para-quedas,
de projeteis corn forca resistiva, periOdico nao linear, dos
planetas, resfriamento de corpos e campos eletromagneticos.
Professores de 2° e 3° Graus que possuam conhecimentos basicos
do uso do ambiente Windows.
15 (quinze)
Sala 2021

Codigo: C12.

Energia

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Prof. Dra. Manilla Paixao Linhares
Centro de Ciencias do Rio de Janeiro
Trabalho a ser realizado por professores de Fisica, Quimica e
Biologia, abordando os seguintes tOpicos: Trabalho e Energia na
Vida Humana, desenvolvimento social versus degradacao
ambiental, Natureza e Trabalho Humano, fontes nao
convencionais de energia, propostas alternativas.
Professores de Ciencias
20 (vinte)
Sala 2029

Publico-alvo

Piablico-alvo
Vagas
Local

COdigo: C13.

Materiais e tecnicas para o ensino de Astronomia CANCELADO
Prof. Tulin Jorge dos Santos / Prof. Renato Las Casas

Codigo: C14.

Calor na Natureza e nas Tecnicas - GREF

Professor(es) responsavel(is)

Prof °. Isilda S. Silva
Prof °. Suely B. Pelaes
Prof °. Anna C. Copelli
Prof. Dr. Luis Carlos Menezes - Coordenador
Universidade de Sao Paulo - USP
Calor, presenca universal. Levantamento e classificacao das
coisas e situacoes ligadas ao calor e temperatura. Medidas e
controle de temperatura. A necessidade de quantificar o quente
e o frio: termOmetros. A dilatacao dos materiais. Fontes e trocas
de calor. Sol: a fonte da vida - fotossintese: alimentos,
combustiveis fosseis - calor e combustao. Calor e conforto conveccao conducao e irradiacao. Aquecimento e clima - calor
especifico, quantidade de calor. Transformacoes termicas. Terra,
planeta agua: ciclo da agua e mudanca de estado. Mudancas
de estado sob pressao. 0 mais frio dos frios: escala absoluta de
temperatura - escala Kelvin - zero absoluto. Maquinas termicas.
Turbina a vapor, motor a combustao, refrigerador. Leis da
termodinamica. Potencia e perdas termicas.
Professores do 2° grau
25 (vinte e cinco)
Sala 2009

Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
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Codigo: C15.

Aprendizado da optica fisica e optica geometrica a partir da
vivencia cotidiana - GREF

Professor(es) responsavel(is)

Pnblico-alvo
Vagas
Local

Prof. Jairo A. Pereira
Prof. Dorival R. Teixeira
Prof. Dr. Luis Carlos Menezes - Coordenador
Universidade de Sao Paulo - USP
Resgate de instrumentos, situacOes e processos Opticos corn os
quais os alunos e professores tern algum contato. Escolha dos
elementos ligados a visao e a imagem e classificacao dos mesmos
em: 1 - receptores e registradores de imagens, 2 - Fontes e filtros de
luz e cor, 3 - Projetores e ampliadores de imagens. A Optica fisica:
nos filmes fotograficos , camara de TV e na retina do olho humano
(elementos no grupo 1) se analisa a interacao da luz corn a materia
e nas atividades corn fontes, filtros de luz e cor e o seu espectro
(grupo 2) se aborda a natureza quantica da luz. A Optica
Geometrica: estudo do trajeto, da reflexao e da refracao da luz nos
instrumentos Optic° como a luneta, o espelho, o microscOpio, o
telescOpio (elementos do grupo 3).
Professores de Fisica do 2° grau
25 (vinte e cinco)
Sala 2010

Codigo: C16.

A Mecanica do Cotidiano e as leis de conservacao

Professor(es) responsavel(is)

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof. Luis Paulo de C. Piassi
Prof. Wilton S. Dias
Prof Dra. Yassuko Hosoume - Coordenadora
Universidade de Sao Paulo - USP
I - Apresentacao da proposta GREF - os pressupostos - a
metodologia de trabalho - os materiais e seus usos. II - Introducao
a urn curso de Mecanica - Levantamento das "coisas" para o
estudo da Mecanica - estrutura do curso de Mecanica/GREF na
sala de aula. III Conservacao da quantidade ern movimento
linear - a origem dos movimentos e os sistemas de propulsao - a
conservacao dos movimentos - a ideia de sistema - a quantidade
de movimento. IV - RotacOes e a conservacao da quantidade de
movimento angular - como se inicia uma rotacao - a conservacao
da quantidade de movimento angular. V - A conservacao de energia
- maquinas - trabalho e potencia - conservacao de energia mecanica
Professores de Fisica do 2° grau.
25 (vinte e cinco)
Sala 2006

C6digo: C17.

Eletromagnetismo a partir de elementos vivenciais

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Carlos Toscano
Prof. Joao Martins
Prof Dra. Yassuko Hosoume - Coordenadora
Universidade de Sao Paulo - USP
0 curso sera desenvolvido ern qua tro partes: 1 - Introducao:
Investigacao da presenca da eletricidade no dia a dia; 2 - Estudo
dos aparelhos eletricos resistivos: chuveiros, lampadas e fusiveis;
3 - Instalacdo eletrica residencial: componentes e principios de
funcionamento; 4. - Formalizacao das relacOes envolvidas no
principio de funcionamento dos aparelhos resistivos . b. Indicacoes
da continuidade da proposta; c. Avaliacao.
Professores de 2° grau
25 (vinte e cinco)
Sala 2069

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Instituicao de origem
Descried. ° ou Ementa

-

GREF

-

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Palico-alvo
Vagas
Local

-

GREF
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COdigo: C18.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa
Publico-alvo
Vagas
Local
C6digo: C19.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Pfiblico-alvo
Vagas
Local
C6digo: C20.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Astronomia na Praca: uma contribuicao para o ensino de
Fisica
Prof. Francisco Lopez de Prado
Prof. Johanna Lopez de Prado
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
As sombras: orientacao e alturas. Os dias, as mites e as estacoes
do ano. Medidas de tempo: as horas e os relogios de sol.
Professores de Ciencias de 5' a 8' series do ensino fundamental e
de educacao de jovens e adultos.
25 (vinte e cinco)
Sala 1010
Utilizando uma Ferramenta de Autoria para o
Desenvolvimento de Multimidia pelo Professor.
Prof. Gilberto R. Azevedo
Centro de Ciencias do Rio de Janeiro
Conceituaedo de ferramenta de autoria e sua aplicacao educacional.
Apresentaedo de multimidias desenvolvidas com a ferramenta de
autoria, netbook profissional, com o objetivo de demonstrar as
possibilidades da ferramenta.
Professores de Ciencias do 1° grau e de Fisica do 2° grau, corn
nocOes basicas de informatica.
12 (doze)
Sala 2023
A Historia Iluminando o Ensino de Optica
Prof. Marcelo Alves Barros
Prof A. I. Vannucchi
Universidade de Sao Paulo - USP
HistOria da Ciencia como subsidio para a compreensdo de
obstaculos e processos envolvidos na construcdo de modelos em

Optica.
Publico-alvo
Vagas
Local
C6digo: C21.
Professor(es) responsdvel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Vagas
Local
C6digo: C22.
Professor(es) responsdvel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
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Professores de Ciencias do 1° grau e de Fisica do 2° grau
20(vinte)
Sala 1016
O Conhecimento Fisico no Ensino Fundamental
Prof. Dra. Ana Maria Pessoa de Carvalho
Prof. Renato Casal de Rey
Universidade de Sao Paulo - USP
Discutir alguns pressupostos teoricos sobre ensino e aprendizagem
em Fisica. Apresentar atividades de ensino relativas aos seguintes
conteudos: movimento, luz e sombras, ar, agua e conservaeao da
energia. .
Professores de Ciencias do 1° grau e de Fisica do 2° grau
20(vinte)
Sala 1015
Qualidade em Laboratorios de Ensino
Prof. Estefania Maria L. Sanches
Centro de Ciencias do Rio de Janeiro
Abordar aspectos gerais da qualidade. Fornecer informacoes
necessarias ao desenvolvimento de informaeOes para a implantacao
da qualidade em laboratorios de ensino.
Professores e profissionais envolvidos na implantacao da qualidade
em laboratorios.
30 (trinta)
Sala 1025

COdigo: C23.

Movendo e Aquecendo o Planeta: Topicos de Medida,
Movimento e Calor

Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem
Descried° ou Ementa

Vagas
Local

Prof. Katia Nunes Pinto
Centro de Ciencias do Rio de Janeiro
Trabalhar o conteudo de Fisica no 1° grau, realizando experiencias
e construindo material didatico. Topico: ciencia/modelo,
equilibrio/movimento, trabalho/energia, homem/calor.
Professores de Ciencias do 1° Grau e professores de Escola de
Formacdo de Professores.
20 (vinte)
Sala 2075

C6digo: C24.

Topicos de Eletromagnetismo para Professores de Ciencias

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried() ou Ementa

PUblico-alvo
Vagas
Local

Prof. Claudia Brito Brasil
Centro de Ciencias do Rio de Janeiro
Trabalhar os conceitos de eletromagnetismo corn o professor de
Ciencias a partir da pratica e da fisica do cotidiano, paralelamente
proporcionando ao professor o conhecimento de tecrticas de
construed° de materiais didaticos de baixo custo.
Professores de Ciencias de 5' a 8' series do 1° Grau.
20 (vinte)
Sala 2072

Codigo: C25.

Experimentos em Fisica Moderna

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof. Maria Sylvia Dantas
Universidade Federal de Minas Gerais
Realizacao dos experimentos de optica de microondas, efeito
fotoeletrico, medidas da razao carga/massa de urn eletron
inferometro de Michelson.
Professores de 2° ou 3° graus.
12 (doze)
Sala 3096

C6digo: C26.

Aprendendo Eletricidade Basica atraves de experiencias

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Orlando Gomes Aguiar
Prof'. Simone de Padua Tomaz
CECIMIG - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Formacdo de conceitos e nao apenas estrutura da disciplina.
Privilegia-se a atividade dos alunos e o processo da aprendizagem
na mudanca conceitual. Pretende-se ainda interpretar o curso e
seus resultados a partir de elementos do construtivismo piagetiano.
Professores de Fisica de 2° Grau e interessados.
20 (vinte)
Sala 2046

Publico-alvo

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C27.

Modelizacao de variaveis: a Matematica como estruturante
do conhecimento cientifico CANCELADO

Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem

Prof. Terezinha de Fatima Pinheiro
Universidade Federal de Santa Catarina

C6digo: C28.

Fisica atraves das telecomunicacOes

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Dr. Jesus de Oliveira
Prof. Sergio Talim
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Importancia dos sentidos nas comunicacoes, comunicacoes atraves
de fios e ar. Modelos em fisica. ComunicaeOes telefonicas e
radiofonicas atraves da luz e das microondas. Comunicacties entre
os animais. Sinais analOgicos e digitais.
Professores de Ciencias do 1° e 2° graus e alunos de Licenciatura
12 (doze)
Sala 257 - Colegio Tecnico

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

PUblico-alvo
Vagas
Local

-

UFSC
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Codigo: C29.

Topicos em teoria da medida educacional aplicadas ao
ensino e a pesquisa em ensino de Fisica

Professor(es) responsavel(is)

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof. Dr. Fernando Lang da Silveira
Prof. Joao Batista Harres
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS & FATES
A teoria da medida educacional a aplicada a variacao de
instrumentos (testes questionarios) que podem ser utilizados em
sala de aula para a avaliacao da aprendizagem, deteccao de
concepcoes altemativas, medida de altitude, etc.
Professores do 1° grau e alunos de licenciatura
20 (vinte)
Sala 2071

Codigo: C30.

Sistemas de mundo: de Thales a Newton

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof. Rhenan Amaral
Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST
A origem do universo na mitologia e na religiao. Astronomia e
cosmologia dos antigos. A revolucao Copernicana. Newton e a
gravitacao universal. Os fenomenos astronemicos na escola atual
Professores do 1° grau e alunos de licenciatura
20 (vinte)
Sala 2060

Codigo: C31.

Construcao de Modulos do Brincando com a Ci'encia

Professor(es) responsavel(is)

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof. Douglas Falcao
Prof. Ronaldo de Almeida
Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST
Conceito de forca e movimento, calor e combustao e
optica.Concepeoes previas sobre os temas. Metodologia na pratica
do ensino de ciencias
Professores de ciencias e alunos de licenciatura
20 (vinte)
Sala 2059

C6digo: C32.

Leitura em Ciencias para criancas

Professor(es) responsavel(is)

Prof' Dra. Maria Christina Leal
Prof. Dr. Jose Pereira Peixoto Filho
Universidade Federal Fluminense - UFF
Os conceitos de leitura; Os conceitos de alfabetizacao cientifica;
Caracterizacao de meios de divulgacao cientifica; Apresentacao e
analise de diferentes materiais cientificos escritos; Os diversos usos
da Revista da Ciencia Hoje das Criancas
Professores de 1' a 4' series e professores de 5' a 8' series.
30 (trinta)
Sala 1023

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Instituicao de origem
Descried() ou Ementa

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local

C6digo: C33.

Abordagens e tendencias no ensino de ciencias: Analise de
materiais didaticos

Professor(es) responsavel(is)

Prof' Guaracira Gouvea de Souza
Prof' Marta Marandino
Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST
Evolucao histOrica do Ensino de Ciencias - 1950 a 1990. As
abordagens e tendencias contemporaneas do ensino de ciencias
Professores de ciencias de 5' a 8' series e professores de Quimica,
Fisica e Biologia do 2° grau.
30 (trinta)
Sala 1022

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa
Publico-alvo
Vagas
Local
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Codigo: C34.

Eletromagnetismo: uma abordagem a partir de experimentos
simples

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

PUblico-alvo
Vagas
Local

Prof. Dr. Alberto Gaspar
Universidade Estadual de Sao Paulo - Guaratingueta - UNESP
Corrente e resistencia eletrica. Circuitos eletricos simples. Associacao
de resistores. Campo magnetic°. Intersecao campo magnetic° x
corrente eletrica.
Professores de 2° grau e alunos
20 (vinte)
Sala 1024

Codigo: C35.

Supercondutividade no ensino de 2° grau

Professor(es) responsavel(is)

PUblico-alvo
Vagas
Local

Prof Ferman& Ostermann
Prof. Claudio Jose Cavalcante
Prof' Leticia Mendonca Ferreira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS
Tratar urn topico de Fisica contemporanea - supercondutividade nao so no contexto dos conteUdos trabalhados no segundo grail,
mas tambem a partir de temas nao abordados nesse nivel de ensino:
conceitos basicos de mecanica quantica e fisica do estado sOlido.
Professores de Fisica do 2° grau
30 (trinta)
Sala 1021

C6digo: C36.

Fisica Moderna e Contemporfinea no 2° Grau

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Prof' Dra. Beatriz Alvarenga Alvares
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Serao analisadas as ideias de pesquisadores (em areas especificas
da Fisica e em Educacao Cientifica), professores e outras
autoridades, apresentadas em reunioes nacionais e internacionais
convocadas para a discussao do problema ou divulgadas em artigos
diversos. Os docentes que ministrarao o curso ilustrarao suas
opiniOes distribuindo, entre os presentes, textos de fisica modema,
abordados de maneira adequada aos alunos de nossas escolas de
2° grau. Os topicos sera. ° selecionados entre aqueles que mais
frequentemente fazem parte dos curriculos escolares brasileiros.
Colocando os textos em discussao, espera-se obter subsidios para
melhoria da proposta e incentivar os participantes a incluir a Fisica
Moderna nos cursos que ministram.
Professores de Fisica do 2° grau
30 (trinta)
Sala 1020

Instituiedo de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C37.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried() ou Ementa

Holografia
Prof. Dr. Francisco Catelli
Universidade de Caxias do Sul
A curiosa "ondulacao" do som emitido por duas cordas vocais de
viola° soando simultaneamente faz surgir a pergunta: se "som
mais som" pode ser, em determinadas condicoes, igual a silencio,
existiria algo semelhante corn a luz, ela tambem sendo
frequentemente pensada como onda? A resposta afirmativa leva a
diversos experimentos simples: a interferencia de fenda dupla de
Young, a difracao em fendas, orificios e outros; o principio de
Huygens revela-se proficuo para a discussao deste e outros
fenomenos da Optica fisica. Da fenda dupla as redes de difracao e
aos discos CD e apenas um passo ! Surge porem outra questdo: se
o "suporte para cristalizar", "congelar" uma figura de interferencias
feita corn luz uma rede de difracao holografica e produzida realiza
esta possibilidade. Tomar-se-d previamente o cuidado de montar
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Va gas
Local
Codigo: C38.
Professor(es) responsavel(is)

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C39.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C40.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Pablico-alvo
Vagas
Local

38

urn interfernmetro de Michelson corn o fito de verificar a estabilidade
da mesa empregada nesta montagem; esta estabilidade e condicao
"sine qua non" para a producao de redes e hologramas. Na
fabricacao da rede, duas parcelas de urn feixe de laser expandido
sao sobrepostas atraves de espelhos; na zona de sobreposicao
colocado um filme de alta resolucao, que apes ter sido
adequadamente exposto a revelado e fixado. Como "decodificar"
este "holograma de urn objeto puntual"? A resposta leva a ideia
de urn holograma de objeto complexo, o que permitird finalmente
a erecao de um modelo explicativo deste dispositivo Optic°
fascinante. Um holograma sera confeccionado e observado.
Detalhes como a construed° de uma mesa simples que permitira a
pratica da holografia , a resolucao dos filmes hologrdficos e o seu
processamento, as caracterisficas do laser bem como diversos ou hos
sera° discutidos.
Professores de 2° grau e estudantes de graduacao
20 (vinte)
Sala 2068
As concepcoes alternativas nas salas de laboratorio:
exemplos na mecanica e na Optica
Profs Dra. Jesuina L. A. Pacca
Prof'. M. Christina F. Bueno (encarregada das aulas)
Prof' Ivanilda Higa (encarregada das aulas)
Universidade de Sao Paulo - USP
Ementa - Salientar os aspectos dos experimentos considerados
pelos alunos em funcao de sistemas alternativos de leitura e
interpretacao dos fenOmenos observados.
Professores de 2° grau e estudantes de graduacao
20 (vinte)
Sala 2034
Optica no 2° grau a partir das concepcoes alternativas:
atividades e planejamentos
Prof.' Dra. Jesuina L. A. Pacca
Prof. Jose Paulo Gircoreano (encarregado pela aula)
Universidade de Sao Paulo - USP
Discutir atividades que visam enfrentar as concepeoes alternativas
sobre a luz e visa° e construir as concepeoes cientificas para
compreensao da 6ptica geometrica
Professores de 2° grau e estudantes de graduacao
20 (vinte)
Sala 2031
Explorando textos originais de Fisica para ensinar as leis de
Newton
ProfSonia Maria Dion
Prof' Dra. Jesuina L. A. Pacca
Universidade de Sao Paulo - USP
Exercitar corn os professores participantes, uma exploracdo
produtiva de trechos de originais da ciencia, de forma a permitir a
formulacao de questoes que sejam significativas para sua utilizacao
ern situagOes de ensino-aprendizagem.
Professores de 2° grau e estudantes de graduacao
20 (vinte)
Sala 2030

Codigo: C41.

Publicando materiais na Internet: uma introducao ao
HTML

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried() ou Ementa

Vagas
Local

Prof. Dr. Nilton Penha Silva
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Introduedo. Conteudo minimo de uma pagina web. Como
produzir cabecalhos listas, tabelas, links e formularios. 0 mapa
de imagens, Frame
Professores que ja tenham alguma experiencia corn
computadores e que queiram produzir paginas web.
10 (dez)
Ndcleo de Multimidea e Microinformatica - Colegio Tecnico

Codigo: C42.

Aprendendo a usar a Internet

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried- 0 ou Ementa

Prof. Dr. Nilton Penha Silva
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Introduedo. Como conectar-se a Internet. 0 servico WWW. Como
usar o Netscape Gold Navigator. 0 correio eletrOnico: como
enviar e receber mensagens eletrOnicas. Outros servicos: FTP,
Gopher e Telnet
Professores que ainda rid° tiveram nenhuma interacao corn a
Internet.
10 (dez)
Nitcleo de Multimidea e Microinformatica - Colegio
Tecnico

Pdblico-alvo

Pdblico-alvo
Vagas
Local

Codigo: C43.

Conservacao-degradacao de energia como tematica para o
ensino medio

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Decio Auller
Prof. Milton Antonio Auth
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Neste curso, faremos a apresentacao e discussao de
possibilidades para uma abordagem simultanea sobre
conservaedo e degradacao de energia. Estas possibilidades estdo
embasadas em nosso trabalho de pesquisa, o qual abarca o
desenvolvimento de propostas didatico-pedagOgicas, corn
turmas de alunos, sobre a ternatica em questao. Nestas
propostas procuramos incorporar resultados de pesquisas sobre
concepcoes alternativas a utilizaedo da historia da ciencia e
sobre o use cotidiano. 0 curso inicia corn uma discussao sobre
a presenca simultanea da conservaedo e degradacao de energia
em situacoes cotidianas. Segue corn uma analise sobre
apresentacao da 1' e 2' leis da termodinamica, em alguns livros
didaticos de fisica utilizados na escola de nivel medio. Continua
corn uma discussao em torno da evoluedo'historica da 1 a e 2'

Instituiedo de origem
Descried() ou Ementa

leisdatrmoncbeaspri oncO

Publico-alvo
Vagas
Local

alternativas dos estudantes relacionadas aos conceitos de energia
e conservacao degradacao de energia. Na parte final serao
apresentadas e discutidas as propostas desenvolvidas junto as
turmas de alunos, bem como o delineamento de novas
possibilidades.
Estudantes e professores de fisica da escola de nivel medio
25 (vinte e cinco)
Sala 1011
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Codigo: C44.

Analogias e Metaforas

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Prof. Dr. Eduardo Adolfo Terrazan
Universidade Federal de Santa Maria
Uma discussao acercada utilizacao de analogias, modelos e
metaforas no processo de construed° do conhecimento e como
decorrencia, no processo de ensino-aprendizagem, fornece o quadro
initial para o desenvolvimento deste curso. Parte-se entao da
afirmacao da legitimidade do use destes recursos no ensino de
Ciencias, para apresentar urn panorama da bibliografia existente
na area comentando e categorizando os artigos que o acompanham.
Por fim pretende-se desenvolver e discutir alguns exemplos para o
ensino de Fisica, presentes em artigos selecionados desta bibliografia,
possibilitando uma aproximacao das questoes mais importantes
sobre o tema e uma possivel tomada de posicao frente a esta
problematica.
Professores de Fisica de 2° e 3° graus e professores de Ciencias do
1° grau
35 (trinta e cinco)
Sala 1017

PlIblico-alvo
Vagas
Local

Ctidigo: C45.

Planejamentos didaticos para o ensino Fisica Moderna na
escola media

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Sandro Rogerio Vargas Ustra
Prof Dulce M. Strieder
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Este curso inicia corn uma discussao sobre o papel do curriculo no
ensino de Fisica na escola media, onde se procura avaliar
conjuntamente corn os participantes, os condicionantes para
inovacoes curriculares, particularizando para insercao de tematicas
atuais na Fisica escolar. A seguir sao apresentadas e debatidas
algumas propostas, presente na Literatura da area de ensino de
Fisica, voltadas para a abordagem de conteficlos de Fisica modema
no ensino medio e tambem algumas producoes academicas em
nivel de P6s - Graduacao sobre esta tematica. A titulo de exemplos
de alteracOes curriculares examinados criticamente, dois
planejamentos didaticos, os quais foram elaborados no ambito de
urn projeto especifico e desenvolvidos junto a turmas de alunos de
e series de ensino medio. Na avaliacao final pretende-se delimitar
as perspectivas para uma ampliacao destas iniciativas.
Estudantes de graduacao e professores de Fisica do ensino medio.
40 (quarenta)
Sala 1014

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Pilblico-alvo
Vagas
Local

C6digo: C46.

Mecanica Grafica via Internet

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Prof. Dr. Dietrich Schiel
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP/Sao Carlos
Logo. Puck. Conhecendo o Puck. Medidas corn o Puck. Fundamentos
te6ricos e procedimentos experimentais dos movimentos
uniformemente variados, de projeteis e circular. Introducao ao
estudo da dinamica. Movimento gravitacional. TOpicos auxiliares:
Conceitos basicos para o estudo de movimentos. Construed° e
interpretacao de graficos. Vetores.
Estudantes de graduacao e professores de Fisica do ensino medio.
20(vinte)
Sala 3009

Ptiblico-alvo
Vagas
Local
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Codigo: C47.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried() ou Ementa
PUblico-alvo
Vagas
'
Local
Codigo: C48.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa
Publico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C49.
Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem
Descried° ou Ementa

PUblico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C50.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

PUblico-alvo
Vagas
Local

Tres episodios da Hist6ria da Fisica: Newton e Voltaire; A
radioatividade;O eletron
Prof. Marcie Quintao Moreno
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Newton e Voltaire; A radioatividade;O eletron
Estudantes de graduacao e professores de Fisica do ensino medio.
30(trinta)
Sala 2007
Analise de videos na Escola
Prof. Arjuna Casteli Panzera
Prof. Fernando Augusto Batista
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Discussdo de textos, analise critica de videos didaticos ja
produzidos e de propostas de utilizacao de videos na escola.
Professores de Fisica do 2° e 3° graus e alunos de licenciatura em
Fisica.
15 (quinze)
Sala 3103
Aprendendo Mecanica atraves de atividades: uma leitura
piagetiana da mudanca conceitual
Prof. Helder Figueiredo Paula
Prof. Orlando Gomes Aguiar
Universidade Federal de Minas Gerais - CECIMIG
0 curso destina-se a professores de Fisica do 2° grau e interessados.
Apresenta uma serie de atividades estruturadas que compOem
uma proposta de curso introdutOrio a Mecanica Newtoniana. Tais
atividades pretendem apontar urn caminho de construed° de
conceitos por parte dos estudantes, baseado em uma interpretacao
do construtivismo piagetiano, no que se refere ao processo de
mudanca conceitual em sala de aula.
Professores de Fisica de 2° grau e interessados
20 (vinte)
Sala 2015
As interpretacties de interacao fisica e o ensino de terceiro
grau
Prof`' Maria Ines Nobre Ota
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP
Objetivos: Apresentar conceitualmente as interpretacOes classica e
quantica de interacao e discutir como estes modelos podem ser
inseridos no ensino de graduacao em Fisica. Descried() do curso: A
concepcao classica do campo eletromagnetico sera apresentada
considerando a imagem de natureza associada ao campo
eletrostatico. Em seguida, serao irtvestigadas as modificaeoes que
este campo sofre quando a carga esta em movimento uniforme e
quando e nacelerada. Estas investigacoes servirao de subsidios
para a discussao da realidade do campo. Para apresentar a
concepcao quantica do campo sera discutida a imagem da natureza
do eletron cercado por uma "nuvem" de futons e outras particulas.
Apos a apresentacao e discussao das duas concepeOes de campo
e, tambem, de particula, serao discutidas interpretacties classica e
quantica de interacao entre particulas eletricas. Para encerrar, a
interpretacao quantica da interacao eletromagnetica sera utilizada
como prototipo para introduzir algumas discussOes sobre a
natureza da interacao forte.
Estudantes de Graduacao e POs-Graduacao e Professores de 2° e
3° Graus.
20 (vinte)
Sala 1026
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Codigo: C51.
Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem
Descricao ou Ementa

Publico-alvo

Vagas
Local
Codigo: C52.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Pfiblico-alvo
Vagas
Local
Codigo: C53.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Codigo: C54.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local
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Instalando urn SITE internet usando o Microsoft Windows
NT 4.0
Prof. Sergio A. P. Gomes
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Introducdo - 0 que e urn Site, links, servidor DNS. 0 windows NT
como urn servidor internet. Instalaeao e configuracAo de servicos
de informacao: IIS (servidor de pagina WWW, servidor de arquivos
FTP).
Professores corn alguma experiencia corn computador, nocoes de
Windows 95 e/ou Windows NT, interesse em disponibilizar
informacCies na internet.
10 (dez)
Sala 1026
Topicos de Supercondutividade
Prof. Dr. Armando Lopes de Oliveira
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
PrimOrdios e Atualidade. Termodinamica e Transicao
Supercondutora. Fisica Estatistica e Transicao Supercondutora.
Supercondutor e Condutor Perfeito? Efeito Meissner. Efeito
Josephson. Exotismo e Supercondutividade. Aplicacoes da
Supercondutividade.
Professores de Fisica, graduandos e pOs-graduandos
30 (trinta)
Sala 255 - Colegio Tecnico
Luz e Cores - CANCELADO
Prof. Dr. Mauricio Pietrocola
Prof. Anibal Figueiredo
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Utilizacao do Micro-computador no Ensino de Fisica
Prof. Dr. Luis AntOnio de Oliveira Nunes (FFI/IFSC/USP)
Prof. Josimar Sartori
(FFI/ IFSC/ USP)
Neste curso sera° descritos recursos de hardware e software que
transformam urn micro-computador da linha PC em urn excelente
sistema de controle e aquisicao de dados. No curso sera utilizado
uma interface caseira, de baixo custo e Merl construed°. A mesma
apresenta flexibilidade para auxiliar o professor na realizaedo de
inumeros experimentos didaticos. 0 principal objetivo do curso e
mostrar como o micro-computador pode ser utilizado tanto no
controle como no gerenciamento de muitas atividades do dia-adia. Principio de Funcionamento do Microcumputador; bases
numericas; nocoes basicas de sistemas digitais; linguagem de
programacao (Basic); descricao do hardware da interface;
Utilizacao da interface na realizacao dos seguintes
experimentos:Pendulo simples, medidas de temperatura,medida
de intensidade luminosa,lei de Ohm, curva caracteristica de
dispositivos eletricos; circuitos RC.
Professores de Fisica, graduandos e pos-graduandos
15 (quinze)
Sala 2047

OFICINAS
C6digo: OFIC1.

Artefatos, seres vivos e outras coisas ao nosso redor

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Publico-alvo
Vagas
Local

Prof' Auta Stella de Medeiros Germano
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Nesta Oficina serao desenvolvidas atividades simples corn o
objetivo de retomar e problematizar o que identificamos como
seres vivos: que comportamentos e carater os diferenciam de outros
objetos/coisas ao nosso redor, e como eles se relacionam corn o
exterior.
Professores de 1° Grau
45 (quarenta e cinco)
sala 2008

C6digo: OFIC2.

Nocoes basicas de Astronomia

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa
Peblico-alvo
Vagas
Local

Prof. Marcelo de Oliveira Sousa
Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF
Dias e noites, estacoes do ano, planetas e satelites. Formacao das
estrelas, localizacao, cosmologia e observacao do ceu.
Estudantes e professores
40 (quarenta)
sala 2013

Codigo: OFIC3.

0 projeto Hands on Universe no Brasil

Professor(es) responsavel(is)
Instituicdo de origem
Descricao ou Ementa

Prof' Jane Gregorio - Hetem
Universidade do Estado de Sao Paulo - USP
Pretende-se apresentar esse projeto educacional. Sera feita uma
breve exposicao do projeto e, em seguida, os participantes terao
oportunidade de conhecer e utilizar o programa de ensino de
Ciencias.
Professores de 2° grau de Fisica e Matematica
15 (quinze) a 30 (trinta)
sala 2006

PAblico-alvo
Vagas
Local

-

Codigo: OFIC4.

Oficina de Astronomia

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem

Prof. Joao Batista CannaIle; Prof' Mariangela de Oliveira Abans
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Laboratorio
Nacional de Astrofisica - LNA
Conceitos de Astronomia atraves de: revisao e aprofundamento
dos conhecimentos; producao de material didatico corn a
participacao dos professores do 2° grau corn o respectivo
treinamento para seu use e aplicacao.
Professores do 2° grau, preferencialmente os que atuam na
habilitacao Ma gis terio.
30 (trinta)
sala 2009

DescricAo ou Ementa

PAblico-alvo
Vagas
'Local

Codigo: OFIC5.

Obstaculos no Ensino de Ciencias (uma abordagem baseada
em Astolfi)

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descricao ou Ementa

Prof. Paulo Romulo
Universidade Federal de Sao Carlos - UFSCar
Obstaculos PedagOgicos - Objetivos - Obstaculos - Levantamentos
de Obstaculos relatados pelos professores participantes. Discussao
e analise conjunta dos obstaculos levantados. Proposta de contorno
e acomodacao.
Professores secundaristas de Ciencias (Fisica, Quimica, Biologia e
Matematica)
30 (trinta)
sala 2010

Publico-alvo
Vagas
Local
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COdigo: OFIC6.
Professor(es) responsavel(is)
Instituiedo de origem
Descried° ou Ementa
PUblico-alvo
Vagas
Local

Novos experimentos no ensino de Fisica
Prof.
Jose
Ornellas
Farias
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Desenvolver experimentos envolvendo novos procedimentos em
diferentes
Professores de 2° grau de Fisica e Matematica
30 (trinta)
sala 2032

Codigo: OFIC7.

Observacoes do Ceu - Determinacoes de magnitudes do
sistema Terra-Sol-Lua

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Prof' Rute Helena Trevisan
Universidade Estadual de Londrina - UEL
A Lua - ObservacOes de suas fases e atividades relacionadas ao
movimento Terra/Lua. 0 Sol - I: Observacoes das sombras,
determinacao do meridiano astronomic° local. II: Observacao do
Sol medindo a rotacao. A Terra - I: Calculo do raio terrestre segundo
o metodo de EratOstenes. II: Medindo a excentricidade da 6rbita
da Terra. III: 0 horizonte da Astronomia .
Professores do 1° e 2° graus e alunos de licenc atura, interessados
em educacao e astronomia em geral.
Professores de 2° grau de Fisica e Matematica
30 (trinta)
sala 2069

Public° alvo:
PUblico-alvo
Vagas
Local

C6digo: OFIC8.

Educacao Ambiental: uma tentativa de
interdisciplinariedade no ensino de Ciencias (1' a 4' series)

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Prof. Alvamar Costa QueirOs; Prof' Kaline Mirelle Medeiros
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Marco histOrico-conceitual. Objetivos. Finalidade. Caracteristicas.
Problematizando a realidade. Um estudo de caso. A insercao da
problematica
Professores do ensino fundamental
15 (quinze)
sala 1026

Pfiblico-alvo
Vagas
Local

Codigo: OFIC9.

0 Ensino de Ciencias na educacao infantil

Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Vagas
Local

Prof Maria Carmem Freire DiOgenes Rego; Prof. Adilson Alves Bezerra
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sera apresentada uma fundamentacao teorica sobre o ensino de
Ciencias.
Professores de 1° Grau e professores do 2° grau, preferencialmente
os que atuam na habilitacao Magisterio.
25 (vinte e cinco)
sala 1010

Codigo: OFIC10.

Atividades rftdicas no ensino de Fisica

Professor(es) responsavel(is)

Prof. Francisco de Borja Lopez de Prado; Prof. Henri Araujo Leboeuf;
Prof. Carlos Eduardo Porto Villani
Universidade Federal de Minas Gerais Descricao das caracteristicas e de relevancia das atividades
ludicas. Atividades lUdicas como um dos momentos do processo
de ensino-aprendizagem dos conceitos de Fisica.. Exemplos de
atividades Indicas corn alguns conceitos de Fisica.. Fundamentacao
teorica.
Professores de Ciencias da 8' serie do 1° grau e professores de
Fisica do 2° grau
20 (vinte)
sala 1011

Pfiblico-alvo

Instituicao de origem
Descried° ou Ementa
PUblico-alvo

Vagas

Local
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Codigo: OFIC11.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descried° ou Ementa

Pdblico-alvo
Vagas
Local
Codigo: OFIC12.
Professor(es) responsavel(is)
Instituicao de origem
Descrieao ou Ementa

Pdblico-alvo
Vagas
Local

FenOmenos oticos em aulas experimentais
Prof' Luci Fortunata Motter Braun
Pontificia Universidade CatOlica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Formacdo de imagens utilizando espelhos e lentes: nocoes de
imagens reais e virtuais. Determinacao de distancias focais
utilizando espelho cOncavo e lente convergente. 0 use de uma
"laser pointer" como fonte luminosa. Noeoes sobre o
funcionamento de urn LASER. Uso de redes de difracao para a
observaeao de interferencia corn luz monocromatica e policromatica.
Determinaedo do comprimento de ondas da luz emitida pelo
"LASER POINTER" utilizando uma rede de difracao e uma regua
metalica. Uso de laminas polarnides. A experiencia de YOUNG:
construcao de anteparos para observacao de difracao por urn
orificio e de interferencias por dois orificios.
Licenciandos e licenciados
10 (dez)
sala 1014
Estudo de atividades experimentais a luz de algumas
dicotomias
Prof` Ines Pietro Shmidt
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Neste curso partimos dos resultados apresentados em trabalho de
dissertaeao de mestrado defendida recentemente no IFUSP, na
qual analisamos as diferentes representaeoes acerca das atividades
experimentais presentes nas publicaeoes nacionais da area de
Ensino de Fisica, no discurso de professores e de alunos.
Apresentaremos e discutiremos inicialmente os aspectos muitas
vezes conflitantes se refere ao carater das discussOes ou as
expectativas das pessoas que trabalham corn atividades
experimentais, caracterizadas como dicotomias a serem superadas.
Tais dicotomias sao: relacao pratica-discurso, instrumentalformativo, processo-produto. A seguir sera° propostas tres
atividades experimentais para analise a luz destas dicotomias:
queda de uma gota de agua no oleo, calibraeao de uma mola e
analisequalitativa do choque entre carrinhos numa trilha retilinea
(experiencia descrita no livro do GREF). Estas atividades estao
sendo desenvolvidas atualmente corn professores de Fisica do
ensino medio no curso "Alternativas para o Ensino de Mecanica na
Escola Media", o qual e ministrado por docentes da UFSM e faz
parte do Programa PRO-CIENCIAS - CAPES/FAPERGS. Pretendese, assim, propiciar aos participantes momentos de reflexdo sobre
a utilizacao mais adequada destas atividades no ensino de Fisica.
Professores de Fisica do ensino de nivel medio
32 (trinta e duas)
sala 1015
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A CONSTRUcA0 DE CONHECIMENTOS SOBRE ENSINO NA FORMAcA0 INICIAL DO
PROFESSOR DE FISICA: "...AGORA, NOS JA TEMOS AS PERGUNTAS."
Maria Lucia Vital dos Santos Abib*, Anna Maria Pessoa de Carvalho**
*Depto. de Metodologia de Ensino-UFScar, **Faculdade de Educacao- USP

Diante das propostas apresentadas na literatura sobre formacao de professores, derivadas em
grande parte de insucessos de abordagens convencionais de cursos de formacao de professores
como meios de mudancas a pratica atualmente predominante em nossas escolas, este estudo
coloca em pauta a formac5o de professores de Fisica em uma perspectiva construtivista, na qual
as ideias que os professores possuem sobre os processos de ensino e aprendizagem, assim como
as relacoes entre essas ideias e suas awes em classe, ocupam posicao central.
Este trabalho, situado na area de formacao de professores de Fisica de 2° grau, deriva de um
estudo piloto inicial que foi desenvolvido corn 15 sujeitos dos cursos de Licenciatura em Fisica,
Matematica e Quimica, atraves do qual pudemos identificar mudancas conceituais importantes e
indicios de fatores relacionados as possibilidades de mudancas, o que levou a urn aprofundamento
das questoes estudadas. Para tal, o foco principal da presente investigacao consiste no estudo do
processo de evolucao das concepcoes sobre ensino e aprendizagem e de suas relacoes corn a
pratica inicial de sala de aula de urn aluno da disciplina Pratica de Ensino de Fisica, desenvolvida
segundo principios construtivistas de ensino.
Tratando-se de uma investigacao de natureza qualitativa corn as caracteristicas de estudo de caso
realizamos a coleta de dados segundo os parametros de uma metodologia qualitativa de pesquisa
que nas condiciies deste estudo consistiu de: delineamento das concepcoes do sujeito por meio de
entrevistas semi-estruturadas e trabalhos escritos, acompanhamento da evolucao das concepcoes
e de suas relacoes corn a pratica inicial de sala de aula, por meio de gravacifies das aulas de Pratica
de Ensino e das aulas dadas pelo sujeito no estagio desenvolvido ern classes de 2° grau, e da
analise de diversos trabalhos e registros escritos sobre as atividades realizadas.
A analise dos dados revelou uma importante evolucao conceitual e avancos significativos relativos
a pratica inicial do sujeito vinculadas a sucessivas reflexeies geradas pelas insatisfacoes corn o
ensino tradicional de Fisica que imprimiram uma busca de solucCies a serem investigadas ern
situacao de ensino.

CONFLITO COGNITIVO EM SALA DE AULA: ATIVIDADE DESENCADEADORA DO
PROCESSO.
Dirceu da Silva - FE/ UNICAMP *, Andre Ferrer Pinto Martins - IFUSP*
**dirceu@turing.unicamp.br , **aferrer@if.usp.br

Neste trabalho buscamos apresentar uma atividade para a construcao do modelo de corrente
eletrica em urn curso de Fisica da 3' serie do ensino medic), de uma escola de ensino regular.
A atividade central desencadeadora dos processos de conflito cognitivo, foi planejada para atender
as concepcOes espontaneas e assim criar um clima de formulacao de hipoteses. A acao do professor e tida como fundamental para o desenrolar da busca de urn crescimento conceitual.
Fomecemos as justificativas e necessidades das atividades e uma longa apresentacao da forma
como a atividade seguiu-se ern sala de aula, buscando dar elementos para outros professores
desenvolverem atividades semelhantes e repensar os seus ensinos dentro de urn paradigma que
privilegie aspectos mais cognitivos e que tenha urn eixo central para o desenvolvimento dos
seus cursos.
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MUDANcA CONCEITUAL NO ENSINO DE CIENCIAS: UMA BREVE REVISAO
Orlando Aguiar Jr. e Joao Filocre Saraiva

CECIMIG/UFMG
A preocupacdo corn o processo de mudanca conceitual no ensino de ciencias decorre diretamente
das pesquisas relacionadas as representacoes de criancas e adolescentes em idade escolar acerca
do mundo fisico.
Nesse trabalho, pretendemos apresentar brevemente o "estado da arte" das pesquisas nesse
campo, procurando salientar as diferentes abordagens do problema. 0 estudo fez parte de projeto
de pesquisa de mestrado, onde desenvolvemos as possibilidades de tratamento do problema da
mudanca conceitual em sala de aula a partir das contribuicOes de Piaget e de Vygotsky

UMA AVALIAcA0 DAS PESQUISAS DE APRENDIZAGEM POR MUDAKA CONCEITUAL
NO ENSINO DE CIENCIAS
Orlando Aguiar Jr. e Joao Filocre Saraiva
CECIMIG/UFMG

A pouco mais de uma decada, Gilbert e Watts (1983) diziam, a proposito do programa de pesquisa
em concepcoes espontaneas, que o campo mostrava sinais de estar ainda numa fase preparadigma tica, no sentido usado por Kuhn (1975). Os autores argumentavam nao haver ainda
acordo a proposito dos objetivos da pesquisa, dos mete•clos utilizados, dos criterios para avaliar
os dados e das possibilidades de use pedagOgico dos seus resultados.
Mais de dez anos depois, a despeito de novos problemas terem sido identifica dos e novas
perspectivas apontadas, o campo se mostra ainda multifacetado. Uma revisdo dos trabalhos
orientados na busca de um modelo para aprendizagem de conceitos cientificos na perspectiva da
mudanca conceitual nos permite identificar uma discordancia fudamental dos autores quanto a
aspectos basicos do modelo. No entanto, a pretensao de uma uniformidade teorica nos parece
inadequada para qualquer campo de pesquisa em ciencias humanas. Mesmo se tornada possivel,
tal uniformidade talvez fosse inconveniente. Assim, ao destacar as diferencas nas hipoteses
centrais que conduzem as pesquisas na area, pretendemos apenas salientar a necessidade da
explicitacao dos diversos pontos de vista em disputa, de forma a refletir sobre a sua possivel
compatibilidade ou, pelo contrario, da profundidade de suas diferencas. A aparente unanimidade
em tomb de um ensino construtivista e da aprendizagem por mudanca conceitual ndo tem
contribuido para o desenvolvimento da pesquisa e da pratica pedagOgica.
Para tanto, iremos analisar os pressupostos implicita ou explicitamente adotados nos modelos
de ensino baseados na aprendizagem por mudanca conceitual. Tais pressupostos referem-se a: 1.
concepcoes de aprendizagem no contexto escolar; 2. posicees didAticas quanto ao papel e a
natureza das intervencoes pedagogicas, bem como aos seus objetivos; 3. status conferido as
concepcoes espontaneas, o que consiste em discutir sua natureza, origem e evolucao.
(Resumo preparado pela comissdo organizadora.)

LEIS DE NEWTON:
UMA EXPERIENCIA DE ENSINO NO SEGUNDO GRAU
Margareth Polido Ferreira*, Alberto Villani**
*Mestranda pelo Instituto de Fisica e Faculdade de Educacao
Universidade de Sao Paulo **Instituto de Fisica - Universidade de Sao Paulo
*e-mail: ETH@IF.USP.BR
Este trabalho surge a partir de uma reflexao sobre alguns aspectos apontados na literatura

relacionados ao ensino de ciencias, tais como: mudanca conceitual, estrategias de ensino e
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planejamento didatico. Assim, urn planejamento sobre urn tema especifico do conteddo de fisica,
As Leis de Newton, foi elaborado para ser aplicado junto a alunos do 2° grau. 0 objetivo deste
estudo e a identificacao e analise das alteracoes ocorridas corn este planejamento e corn as
representacOes dos alunos sobre o tema, decorrentes da aplicacao deste instrumento numa
experiencia de ensino.
Os dados disponiveis para a elaboracao deste trabalho, se constituem de tres entrevistas gravadas
em video, dois planejamentos didaticos (o inicial e o efetivamente executado), dois questionarios,
quatro avaliacoes dos estudantes e, finalmente, por algumas anotacoes realizadas pela professora.
Estes dados sao trabalhados no sentido de identificar as alteracoes tanto das representacOes dos
alunos, quanto das alteracoes ocorridas no planejamento, decorrentes da acao em sala de aula.
O planejamento final foi diferente do inicial, pois a partir do surgimento de dificuldades
inicialmente nao previstas, houve modificacao na seqiiencia de algumas atividades, ampliacao
do conteudo de outras, algumas foram substituidas ou desdobradas. Quanto as representacoes
dos alunos os dados nos levam a considerar que urn processo evolutivo se estabeleceu, de modo
que nao so ampliaram o significado dos termos fisicos inicialmente conhecidos como tambem
incorporaram informacoes novas. A analise do desenvolvimento do curso, no entanto parecem
indicar, que as relacOes de sala de aula, aquelas operadas entre professora, alunos e planejamento,
sao condicionantes das alteracoes tanto do planejamento, quanto das representacoes dos alunos.

VERIFICAcA0 DA RETENQA0 DA APRENDIZAGEM DE UM CURSO DE FISICA
TERMICA
Dirceu•da Silva - FE/UNICAMP

dirceu@turing.unicamp.br
Victoriano Fernandez Neto

-

Colegio Suico Brasileiro
-

Na apresentacao do XI SNEF, em Niteroi RJ, apresentamos uma trabalho sobre a avaliacao da
aprendizagem de aspectos e conceitos de um curso de Fisica Termica, realizado em 1994, que teve
por base de acao pedagogica elementos construtivistas. Naquela ocasiao, surgiu uma polemica
saudavel sobre a retencao da aprendizagem ao longo do tempo. Problema esse de interesse e
preocupacao dos presentes.
Para respondermos a esse questionamento e tentar lancar mais elementos para a area, pois os
ensinos fundamentados em novos paradigmas sao relativamente recentes e poucos dados temos
de fato, voltamos a aplicar um novo teste nos mesmo alunos que foram submetidos ao ensino
em questao, dois anos e dois meses apOs a aplicacao do teste anterior.

Obtivemos resultados interessantes que agora podem ser analisados foram de qualquer
suspeita de memoriza0o.
AS INTERPRETAQOES DA MECANICA QUANTICA EM ALUNOS DO CURSO DE FISICA
DA USP
Roberto Luiz Montenegro (e-mail : montenegro@tfusp.br )*; Osvaldo Pessoa Jr. (e-mail :
osvaldo@turing.unicamp.br)**
*Institute de Fisica e Faculdade de Educacao da USP; **Institute de Fisica da USP e CLE UNICAMP

O trabalho que ora apresentamos constitui-se numa incursao no universo das interpretacoes da
Teoria Quantica. Como sabemos, esta nao a uma teoria ainda fechada, no sentido de que ha ainda
na mesma problemas epistemolOgicos sem solucao. Este panorama fez surgirem diversas
interpretacoes distintas em relacao a teoria e, adota-las ou nab constitui-se, na atual discussao,
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uma questa° de opiniao.
Dentre todas as interpretacOes sistematizadas da Teoria Quantica, a mais popular e aceita entre
os fisicos, sem davida, é a de Copenhague, formulada por Niels Bohr e publicada em 1928.
Porem, e principalmente ap6s a publicacao do artigo de EPR, surgiram muitas outras, dentre as
quais podemos citar a dos Coletivos Estatisticos, a dos Muitos Mundos, de Hugh Everett e a
Mecanica Bohmiana. Outras interpretacOes nasceram praticamente juntas corn a Teoria Quantica,
como a interpretacao Ondulatoria, devida a Erwin Schrodinger e a da Dupla SoInca°, de Louis de
Broglie.
Estas interpretacOes podem ser classificadas em dois grandes grupos de tradicao filosofica,
denominados Positivismo e Realismo. Corn o surgimento da Mecanica Quantica, a tendencia
positivista da ciencia, que vinha desde a epoca de Francis Bacon, toma a sua forma mais vigorosa;
no entanto, varios problemas foram postos para a teoria e esta tendencia recrudesceu. 0 que
vemos, entao, nas tiltimas decadas, é uma retomada da tendencia realista na maneira de conceber
o mundo. As teorias tipicamente realistas, como as de Variaveis Ocultas, nao conseguiram ser
totalmente refutadas, e, pelo contrario, ganharam urn nitmero consideravel de adeptos.

Desta forma, o aluno de Mecanica Quantica, a despeito do fato de que esses assuntos quase
nunca s'ao comentados nesses cursos, formam uma imagem propria do mundo quantico, e que
the parece ser a mais plausivel. Abstrair do aluno esta imagem, que chamamos de interpretacdo
privada é o objetivo deste trabalho.

UM INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS DE UM MAPA CONCEITUAL
Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira* e Yassuko Hosoume**
*Pos-Graduacao IFUSP/FEUSP - Bolsista CAPES
**Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo
Uma teoria fisica tern uma estrutura interna, ou seja, os principios, conceitos, hipoteses, leis que
compoem a teoria sao passiveis de uma estruturacao e esta pode ser representada num mapa

conceitual, que contem seus elementos e as relacoes entre eles. 0 instrumento elaborado consistiu
em entrevistas individuais que articulavam estruturas de conhecimento de elementos do cotidiano
e de elementos do conhecimento fisico. Na primeira parte, era solicitado ao professor que
desenhasse no papel a cidade/bairro onde cresceu, discutindo-se os principais pontos de referencia
e os possiveis caminhos para se locomover.
Tentava-se criar uma analogia entre o mapa regional e o mapa conceitual da Mecanica Classica,
que teria pontos de referencias (conceitos, leis, principios, hipoteses) e caminhos pelos quais
poder-se-ia "andar" pela teoria (relacoes matematicas). 0 entrevistado teria que fazer o seu
mapa conceitual esbocando o seu conhecimento de Mecanica; e discutia-se sobre os elementos e
suas posiceies no mapa, a importancia dada ao contend° e os possiveis caminhos que poderiam
ser seguidos. Somente na Ultima parte da entrevista solicitava-se a pratica do professor.
A construcao de urn mapa regional criou uma situacao de empatia entre entrevistado e
entrevistador. As entrevistas foram feitas corn professores que participaram de cursos de
capacitacao do GREF (grupo A) e corn professores que participaram de outros cursos de capacitacao
(grupo B). Este instrumento possibilitou constatar diferencas entre os professores dos dois grupos.
Por exemplo, o grupo A aborda urn nnmero maior de elementos que o grupo B e existe uma
articulacao no todo, global, e, portanto, uma visa° menos fragmentada da teoria da Mecanica
Classica.

INTERAceES, PAREDES E SISTEMAS TERMODINAMICOS
Jose Luis de Paula Barros Silva
Instituto de Quimica - 40170-290 Salvador - BA
A resolucao de problemas termodinamicos requer a identificacao de possiveis interacOes sistema/
vizinhanca. 0 desconhecimento das condicOes necessarias a essas interacOes, conduz a mecanizacao
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da resolucao de problemas como mera aplicacao de formulas.
Na perspectiva da aprendizagem significativa, procuramos explicitar relacoes entre modos de
interacao sistema/vizinhanca e tipos de paredes que envolvem os sistemas. Em seguida,
definimos seis tipos de sistemas termodinamicos por incorporacao de caracteristicas das paredes
aos mesmos. Esses tipos de sistemas, associados aos modos de interacao, constituem-se em
oposicao dois a dois: aberto e fechado, relacionados a transferencia de massa; diatermico e
adiabatic°, relacionados ao calor; flexivel e rigido, associados ao trabalho de variacao de volume. Os novos conceitos foram empregados na discussao de problemas em sala de aula.
A experiencia foi conduzida em disciplina de Termodinamica basica dos Cursos de Quimica da
UFBA, envolvendo quatorze alunos. A aprendizagem foi avaliada atraves de mapas conceituais
e de provas escritas.
Mapas conceituais foram construidos pelos alunos previa e posteriormente ao ensino do assunto.
Sua analise baseou-se na presenca das: (a) tres formas de interacao sistema/vizinhanca e (b) tres
oposicties de tipos de sistemas. Verificamos que, de inicio, 14,3% dos alunos exibiam conhecimento
do assunto e, ao final, 71,4% dos alunos o demonstravam.
Nas provas procuramos localizar o emprego dos novos conceitos nas respostas das questoes
como justificativa para interaciies sistema/ vizinhanca e/ ou variaciies ou constancia de
propriedades. Entre 61,5 e 76,9% dos alunos os empregaram, de acordo com a questao, revelando
boa concordancia com os mapas conceituais.
Os resultados permitem-nos concluir pela utilidade dos conceitos dos sistemas termodinamicos

como instrumentos conceituais para a resolucao de problemas termodinamicos basicos.
0 SIGNIFICADO DA ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 20 GRAU:
CIRCUITOS ELETRICOS
Luciana Martins Pereira; Jesuina L. A . Pacca ( jesuina(41usp.br )
Universidade de San Paulo - Instituto de Fisica

Este trabalho tem como objetivo estudar as concepciies dos estudantes brasileiros sobre circuitos
eletricos, os resultados de pesquisas ja realizados nos fornecem instrumentos e conclusoes em
condiceies de serem transferidas para outra populacao, procurando reconhecer os pontos em
comum e outros que possibilitem novas reflexoes para o ensino-aprendizagem de Fisica.
Procuramos relacionar os problemas encontrados corn as caracteristicas da serie do segundo
grau onde o conteudo a ensinado.
Ao realizar esta pesquisa, primeiramente estamos interessados em uma metodologia que propicie
dar conta dos dados qualitativos bem como da visa() do conceito de circuito eletrico e das
variaveis correlacionadas no curso basic° de eletricidade.
Reproduzindo o instrumento usado por Shipstone (1988) foram analisados 134 questionarios
corn estudantes do segundo grau no terceiro ano de escolas diferentes.
Uma primeira constatacao a que os estudantes brasileiros nao diferem muito dos estudantes de
outros paises estudados por Shipstone no que diz respeito a algumas ideias, por exemplo, consumo
de corrente eletrica e a nao diferenciacao entre corrente e voltagem em circuitos eletricos.
Levando-se em consideracao os "ruidos" no conjunto de respostas obtidas que nao se enquadram
nos modelos ja estabelecidos na literatura, foram consideradas algumas interpretacoes que sao
fundamentais para completar o quadro anterior das concepcoes alternativas.
O papel da resistencia quanto a possibilidade de conduzir a corrente eletrica e a influencia da
posicao dos geradores ( quando representados por duas barras desiguais ) no circuito sao exemplos
do detalhe que encontramos.
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CAMINHOS PARA UM DIALOGO COM PROFESSORES DE 1° E 2° GRAUS VISANDO
NOVAS PROPOSTAS PEDAGOGICAS
Jairo Dias de Freitas Vencincio * ; Andreia Guerra de Moraes**; Jose Claudio de Oliveira Reis** ;
Marco Antonio Barbosa Braga***
*Escola Politecnica Joaquim(FIOCRUZ-RJ) Tekne;** Colegio Pedro II (Rio de Janeiro)
Tekne; ***CEFET/ RJ - Tekne

0 presente trabalho visa relatar uma experiencia que vem sendo desenvolvida desde 1993 junto
a escolas do Estado do Rio de Janeiro e da Cidade de Salvador atraves de convenios da Petrobras
- CONPET - corn as respectivas Secretarias de Educacao.
0 projeto "CONPET NA ESCOLA" se constitui de diferentes fases, envolvendo professores de 1°
e 2° graus. Visitas a unidades da Petrobras, a realizacao de urn curso para professores e posterior
acompanhamento de experiencias que estao sendo desenvolvidas corn os alunos nas escolas. 0
segundo aspecto e o que mais nos interessa tratar aqui, poise nele que o TEKNE esti envolvido
0 curso, do qual os professores participam, visa discutir conhecimentos relativos a Conservacao
de Energia, corn o proposito de esclarecer a importancia da racionalizacao de derivados de
Petroleo. Para isto foi elaborado urn material didatico corn urn carater interdisciplinar, onde sao
abordados desde a extracao de petroleo, passando pela geopolitica ate o entendimento dos
conteOrlos cientificos que possibilitam entender melhor as formas de racionalizar.
Apos o curso espera-se que cada professor possa desencadear urn processo de sensibilizacao na
sua escola para que toda a comunidade escolar envolva-se na discussao e na racionalizacao de
energia.
Na comunicacao oral apresentaremos alguns resultados obtidos ate aqui, bem como o material
que a utilizado no curso.

0 FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PRATICAS NO ENSINO DE CIENCIAS NAS
SERIES INICIAIS
*Paulo Cesar de Almeida Raboni; Maria Jose P.M. de Almeida**

*Unesp - Presidente Prudente, CAPES/ PICD (Doutorando - FE/Unicamp); **FE/Unicamp
De uma interacao semanal corn dez professoras das quatro series iniciais do 1° grau, durante urn

ano, sintetizamos quatro "justificativas" apresentadas por essas professoras para o uso da atividade
pratica em sala de aula: a) ilustrar a materia; b) fazer corn que os alunos vejam a teoria acontecendo;
c) despertar a curiosidade dos alunos; d) divertir, quebrando a monotonia da aula expositiva.
Estas "justificativas" subentendem visoes de ensino e de ciencia, alem de evidenciarem o uso da
atividade pratica como recurso pedagogico, valorizado positivamente por essas profissionais.
Neste trabalho devemos comentar as quatro "justificativas" - comparando-as corn depoimentos
obtidos por Martins(1994) e principalmente lendo-as a luz de elementos da filosofia da linguagem
de Bakhtin e de nociies da psicologia de Vygotsky. Nosso proposito a obter subsidios para uma
proposta de atuacao na formacao de professores, no que concerne a metodologia das ciencias.
Nos encontros em que obtivemos as visoes das professoras procuramos sistematizar suas ideias
a partir de levantamento inicial. 0 trabalho conjunto visava a preparacdo de aulas corn enfase
nas atividades praticas - motivo pelo qual elas nos procuraram no Centro de Ciencias de Presidente
Prudente-SP. Algumas aulas foram aplicadas em classe, avaliadas e reformuladas. Todo esse
processo nos possibilitou urn conhecimento razoavelmente abrangente das motivacOes e ideario
das professoras.
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ANALISE DE DIARIOS DE BORDO NO AMBITO DE UM CURSO DE FORMAVO
CONTINUADA DE PROFESSORES DE FISICA
Sandro Rogerio Vargas Ustra* (srvustra@ce.ufsm.br ; Eduardo A. Terraz7an**
(terrazza@super.ufsm.br)
*Programa de POs-Graduacao em Educacao;**Centro de Educacao

Neste trabalho relatamos algumas de nossas observaceies junto ao Curso de Atualizacao e
Aperfeicoamento "Alternativas para o Ensino de Mecanica na Escola Media", do qual participam
cerca de trinta professores de Fisica do ensino medio da regiao de Santa Maria, RS. Os instrumentos
utilizados no Curso para o acompanhamento da pratica pedagOgica dos professores em sala de
aula eram: os planejamentos construidos pelos mesmos, as discussOes durante os encontros e os
Diarios de Bordo. Analisamos os Diarios destes professores, ou seja, o relato de suas praticas,
procurando averiguar a dinamica desta atividade no ambito do Curso, bem como as modificaceies
na sua pratica e as significacoes atribuidas durante o processo de ensino-aprendizagem. Para
facilitar a analise dos relatos dos professores, aproximando-nos dos significados que estes ihes
conferiam, propomos a elaboracao de Diarios a partir da aplicacao em sala de aula de 2 atividades
experimentais e 4 problemas trabalhados durante os encontros quinzenais. Podemos caracterizar
tees momentos em relacao a evolucao dos Diarios elaborados pelos professores. Inicialmente, a
maioria dos Diarios de Bordo entregues consistiam apenas de urn conjunto de anotacoes dos
alunos; eram bastante vagos, sem urn relato propriamente dito do que havia acontecido na sala
de aula. Num segundo momento, os Diarios passaram a trazer tambem comentarios sobre como
a aula foi conduzida alem de como comportaram-se os alunos. Num terceiro momento, ja traziam
mais observacdes dos professores. Muitas falas dos alunos eram transcritas. A utilizacao dos
Diarios de Bordo no Curso de Atualizacao e Aperfeicoamento contribuiu para uma explicitacao,
por parte dos professores participantes, das modificacoes ocorricas em funcao das discussoes
realizadas nos encontros. 0 relato de suas aulas contribuiu para a sensibilizacao para determinados
aspectos que antes passabam despercebidos e nao eram utilizados para melhorar o seu trabalho
docente.

GREF - FORMACAO DE PROFESSORES EM SERVIc0
Copelli, A.Cecilia; Dias, Wilton da S.; Hosoume, Yassuko; Martins, Joao; Menezes, Luis Carlos;
Pelaes, Suety B.; Pereira, Jairo A.; Piassi, Luis Paulo de C.; Silva, Isildd S.; Teixeira, Dorival R.;
Toscano, Carlos
Grupo de Reelaboracao do Ensino de Fisica (GREF), IFUSP
se cgref@if. u sp .br
Desde sua criacao em 1984, o GREF (Grupo de Reelaboracao do Ensino de Fisica) vem contribuindo
corn a melhoria do ensino de Fisica no segundo grau, em processos de formacao em servico,
atraves do contato sistematico corn professores desta disciplina na rede publica, de varies formas:
realizacao de cursos, palestras, oficinas, encontros, dentre outras. Desse contato, origina-se,
geralmente, a formacao de grupos de professores que, coordenados por membros da equipe do
GREF, desenvolvem urn trabalho mais aprofundado de reflexao sobre a pratica de cada um em
sala de aula, a partir dos problemas por eles enfrentados. Faz parte deste trabalho coletivo: o
planejamento dos cursos dos referidos professores, a discussao dos materiais instrucionais
elaborados pela equipe, a utilizacao dos referidos materiais em suas aulas e a elaboracao de
criterios para a construcao de instrumentos de avaliacao dos alunos. Nos nItimos anos, a equipe
do GREF atuou junto a grupos de professores de varias partes do estado de Sao Paulo e em sua
sede, no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo. A viabilizacao deste trabalho tern se
dado corn o apoio das instituicoes responsaveis pela coordenacao das escolas (Delegacias de
Ensino, Centro Paula Souza, CENP, etc.) Neste trabalho serao apresentados alguns resultados de
uma pesquisa feita corn urn desses grupos. Essa pesquisa investigou, em relacao a metodologia
de trabalho do professor, aspectos como: tempo de preparacao de aulas, leituras necessaries para
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o preparo das aulas, flamer° de avaliacoes, variedade de instrumentos de avaliacao, aulas
expositivas, materia "passada" na lousa, a presenca de discussao/ debate em sala de aula, exercicios
resolvidos pelo professor em aula, exercicios resolvidos pelo aluno em aula, leitura em sala de
aula pelos alunos, perguntas feitas pelos alunos em aula. Os resultados deste levantamento serao
expostos no painel, bem como sua analise.

PROJETOS DE FORMAcA0 CONTINUADA DE PROFESSORES E SUAS PERSPECTIVAS
DE MUDANcAS
Rita C. A. Braimat Isilda Sampaio Silva ", Sergio M. Bisch"• Yassuko Hosoume****
*FEUSP e UFV; **IFUSP; ***FEUSP e UFES;****FEUSP

Nas duas altimas decadas vem sendo incentivado o desenvolvimento de inameros projetos que
visam a melhoria da qualidade do ensino de Fisica e Ciencias, nas escolas publicas de 12 e 22
Graus, atraves da formacao continuada de professores. 0 objetivo deste trabalho a tentar
caracterizar a natureza destes projetos. Pretende-se levantar as perspectivas de mudanca que
vislumbram e como se diferenciam em relacao ao tratamento do conteado e as metodologias de
ensino. Para isso analisamos alguns dos principais projetos desenvolvidos em nosso pais cujos
relatos sao apresentados a partir de 1990 nas revistas nacionais de ensino de Fisica, nas atas dos
SNEFs e do RELAEF, e no relatorio do projeto USP/BID de formacao de professores de ciencias.
Pudemos identificar seis principais linhas de abordagem: mudanca conceitual, experimentacao,
cotidiano, interdisciplinaridade, ladica e HistOria e Filosofia da Ciencia. Para a compreensao das
perspectivas de mudancas propostas pelos projetos, utilizamos quatro categorias de analise:
revisao de conteado, inovacao de conteUdo, atualizacao pedagogica e reestruturacao do contetido.
Constatamos que ha uma predominancia quantitativa de projetos na linha da experimentacao,
ressalvando-se que uma analise quantitativa deve ser efetuada corn cautela, uma vez que nao
retrata as grandes diferencas de extensao e profundidade dos projetos. Nota-se tambem que as
abordagens da interdisciplinaridade e ludica sao exclusivas do primeiro grau. Corn relacao as
mudancas pretendidas, percebe-se que todos os projetos preocupam-se corn a atualizacao
pedagogica. Observa-se tambem que todos eles pretendem realizar urn revisao dos conteados
tradicionais, a excecao dos que foram classificados na abordagem cotidiano/vivencia. Quanto
preocupacao corn a inovacao de conteado, ela esti presente em alguns dos projetos das linhas da
experimentacao, ladica e HistOria e Filosofia da Ciencia e e plenamente incorporada pelos da
linha do cotidiano-vivencia. A reestruturacao de conteado a parcialmente contemplada pela
abordagem ladica e integralmente pela do cotidiano-vivencia.

A PRATICA DOCENTE DO PROFESSOR DE FISICA DO 3 2 GRAU
Aguida Celina de Meo Barreiro (aguidajfsc.sc.usp.br)
Instituto de Fisica de Sao Carlos -USP

e

O presente trabalho parte de tese de doutoradol que objetivou compreender a pratica docente
de professores-pesquisadores de fisica do 32 grau. Foram observadas as aulas de quatro professores
do Bacharelado e da Licenciatura e feitas duas entrevistas estruturadas. 0 elemento norteador na
selecao dos sujeitos foi a sua preocupacao demonstrada tambem corn o ensino, num instituto que
se caracteriza pela projecao nacional e internacional na pesquisa em Fisica Te6rica e Experimental. A analise dos dados foi feita a partir de nove categorias criadas para essa finalidade e que
englobam os principais aspectos da dinamica de sala de aula. Nas conclusbes buscou-se oferecer
subsidios para futuros encaminhamentos quanto a formacao continuada de professores de Fisica
e de areas correlatas, no ensino superior. Enfatizou-se a pratica reflexiva e a tomada de consciencia.
1Barreiro, Aguida C. M. A pratica docente do professor de fisica do 3o grau. Sao Paulo: F.E. USP, 1996. Tese (Doutorado em Educacao).
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INTERDISCIPLINARIDADE COMO UMA NECESSIDADE:
A SUPER/00 DE CONCEPOOES DE PROFESSORES EM EXPERIMENTOS
ENVOLVENDO VARIAcOES DE PRESSAO
Zaparolii, F. V. D.; Arruda, S. M.
Departamento de Fisica, UEL - Bueno, E. S.

Ha varios anos estamos desenvolvendo na regiao de Londrina um projeto de implantacao de
kits de laboratorio (Experimentoteca/CDCC), urn processo que inclui a realizacao de cursos
para professores de Ciencias (1° Grau). Na maioria dos experimentos, relacionados ao conjunto
Ar/agua/solo, o equilibrio/ desequilibrio entre a pressao atmosferica e a pressao interior de urn
e o elemento teorico central. Urn dos principais experimentos é a conhecida experiencia da vela,
que envolve a combustao em recipiente fechado. Diversas justificativas sao dadas pelos professores
para explicar o fenomeno da ascensao da agua no copo, apos a vela se apagar, a mais comum
envolvendo a ideia que a agua sobe no copo porque o ar/oxigenio foi queimado e a agua
ocupou o lugar do ar/oxigenio, o que envolve: (I) a suposicao de que a combustao acarreta
desaparecimento do oxigenio, e que (II) corn o desaparecimento do oxigenio, forma-se urn
espaco vazio, (algo como o vacuo) e agua tern, obrigatoriamente, de ocupar esse lugar. Tendo
detectado essas concepcOes , nos procuramos incluir na equipe de ministrantes urn docente da
area de Quimica para que pudessemos discutir melhor a teoria da combustao. Nesse trabalho,
vamos apresentar os principais resultados da investigacao conduzida ate o presente momento
sobre esses problemas que visa planejar estrategias de ensino interdisciplinares adequadas a
cursos envolvendo tais conteticlos. No sentido de promover uma compreensao significativa da
explicacao cientifica do processo, nos estamos trabalhando agora na montagem de atividades
suplementares envolvendo: (a) urn experimentos de quimica sobre a combustao, o que possibilita
demonstrar a transformacao de 0, em CO2; (b) urn experimento de fisica onde se possa medir a
variacao da altura da agua no copo com a temperatura interior, alem de atividades envolvendo
medicoes da variacao de pressao corn a densidade e temperatura. (Parcialmente financiado pela
CAPES/PADCT).

HISTORIA DA FISICA NA FORM/00 DO PROFESSOR
Isa Costa, Lucia Almeida e Marly da Silva Santos
Instituto de Fisica - UFF - RJ

A Historia da Ciencia tern sido destacada como um componente curricular de relevancia na
formacao de professores, tanto para the conferir competencia cientifica quanto didatica
(Martins, 1990). No que se refere a didatica, uma das razOes apontadas a que tal conteddo
permitird ao professor reconhecer nas concepcOes explicitadas por seu alunos, ideias veiculadas
ao longo do desenvolvimento historic° do conhecimento cientifico.
Na reformulacao curricular do Curso de Graduacao em Fisica da UFF, na sua habilitacao de
Licenciatura, implantada em 1991, tomou-se como urn dos eixos dominantes a abordagem historica
dos conceitos fisicos ao longo do curso. Deve ser ressaltado que, alem disso, foram incluidas
disciplinas especificas para tratar deste assunto, tais como: Evolucao dos Conceitos da Fisica I e II.
Paralelamente, nas disciplinas de Instrumentacao para o Ensino da Fisica, tambem a enfatizada
a abordagem historica enquanto recurso metodologico.
Tendo sido reconhecida a importancia da Historia da Ciencia na formacao do professor e tendo
sido tomadas as iniciativas curriculares citadas, considerou-se oportuno a verificacao da
ressonancia desses pressupostos junto a professores de Fisica do 2° grau, atuantes nas redes de
ensino do RJ. Pretende-se que os resultados obtidos nesta pesquisa sirvam de subsidio para
futuras awes que propiciem a melhoria do ensino de Fisica.
(Resumo preparado pela Comissao Coordenadora)
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Desenvolvemos atividades de conhecimento fisico na qual as criancas tenham a oportunidade
de agir sobre os objetos, observar suas reacOes e estruturar seu conhecimento de forma a construir
novos significados na direcao do conhecimento cientifico.
As atividades comecam corn um problema para ser resolvido pelos alunos. A resolucao envolve
a utilizacao de urn experimento, na qual as criancas: (i) agem sobre ele no sentido de ver como
funciona; (ii) produzem urn efeito desejado; (iii) tomam consciencia de como ele foi produzido
e (iv) formulam explicacoes causais.
Nossos resultados mostram que as atividades planejadas tern se mostrado motivadoras para os
alunos, favorecendo seu envolvimento, estimulando sua confianca na propria capacidade de
raciocinio e contribuindo para a construcao de sua autonomia.

0 ENSINO DE FISICA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA HISTORICO-FILOSOFICA
Jose Claudio de Oliveira Reis*, Andreia Guerra de Moraes*, Jairo Dias Freitas**, Marco AntOnio
Barbosa Braga***
* Colegio Pedro II, Rio de Janeiro - Tekne, ** Escola Politecnica de Safide Joaquim
Venancio, FIOCRUZ - Tekne, *** CEFET/RJ - Tekne
0 ensino de Fisica de segundo grau e urn grande desafio para os que corn ele trabalham. A

ordenacao didatica comumente enfatizada nas escolas, desprestigiam as discussoes historicofilosoficas dessa ciencia, ern nome de urn arcabougo matematico formal, e de uma ordenacao
supostamente didatica que apenas possibilita aos estudantes a resolucao de a lgoritmos
ma tematicos.
Pensando enquanto educadores inseridos na sociedade brasileira do final do seculo XX, estamos
a alguns anos reformulando nossos cursos de Fisica. Apos reflexoes e debates propomos urn
ensino que ao ultrapassar o formalismo matematico, nao se restrinja a aplicacoes praticas das
teorias cientificas, nem a explicacoes do como funcionam os diversos aparatos tecnologicos.
Nossa proposta curricular passa por destacar o modo de producao da Fisica, enfatizando a relacao
entre a producao cientifica e a cultura na qual ela esta inserida.
Ao longo da comunicacao oral, apresentaremos os recursos didaticos (textos, filmes,experimentos)
que utilizamos em sala de aula para concretizarmos urn curso de Fisica para o segundo grau na
perspectiva destacada, sem, no entanto, realizarmos urn curso puramente de Historia da Ciencia.
Assim, apresentaremos os tres textos historicos que construimos: "Galileu e o Nascimento da
Ciencia Moderna", "0 Triunfo do Mecanicismo" e "Einstein e a Relatividade". Os tres textos tem
aproximadamente 50 paginas, que enfatizam nao apenas os aspectos cientificos da epoca estudada,
como tambem os movimentos artisticos, sociais e politicos daquele contexto. 0 aspecto sociocultural aparece nos textos sempre ligado ao cientifico, levando o leitor, atraves de uma linguagem
simples, a perceber que a Ciencia sofre influencia do meio em que esta inserida, da mesma forma
que influencia este meio.

UM PROJETO DE REFORMULACAO DO ENSINO DE FISICA NO 2° GRAU
Flavin Amaral Gurgel Kiss; Nirce Pereira de Souza; Carmem Dolores Ferreira Velloso
BIB@UNIVAP.BR
Colegio de Aplicacao da UNIVAP - Sao Jose dos Campos (SP)
Em 1996, iniciamos na escola de 2° grau que funciona junto a UNIVAP - Universidade do Vale do

Paraiba - urn projeto que tinha como objetivo principal a reformulacao das atividades de ensino
da Fisica nos primeiros anos, tendo em vista a busca de uma aprendizagem mais significativa.
Num primeiro momento, a partir de atividades de elaboracao de planejamentos, analise critica
de atividades realizadas, discussoes e leituras de textos, construimos urn referencial a partir do
qual as praticas de sala de aula seriam analisadas, interpretadas e reelaboradas. A partir deste
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A IMPORTANCIA DA "REFLEXAO SOBRE A PRATICA"NA QUALIFICAQAO DOS CURSOS
DE FORMAOAO DE PROFESSORES (DE FISICA)
Elsa Garrido e Anna Maria P. de Carvalho
Faculdade de Educacao da USP
Os cursos de formacao de professores vem sendo considerados insatisfatorios desde longa data.
As deficiencias apontadas tern incidido na separacao entre pesquisadores que pensam e propOe

projetos inovadores e professores, que na condicao de meros consumidores, nao sao chamados
a pensar sistematicamente o ensino, a analisar e a modificar seu desempenho, e a adaptar propostas
inovadoras.
Este estudo teve por objetivo registrar eventuais mudacas nas representacoes sobre o ensino e
nas decisoes instrucionais, resultantes de urn trabalho sistematico de reflexao em um curso de
formacao de professores.

A EVOLKAO DAS IDEIAS SOBRE A ESTRUTURA DA MATERIA: UMA CONTRIBUIQAO
PARA 0 ENSINO DA FISICA
Silvete Coradi Guerini*, Sandro Rogerio Vargas Ustra**
*Bolsista de Aperfeicoamento - FAPERGS
**Programa se POs - Graduacao em Educacao - UFSM
srvustra@ce.ufsm.br
Eduardo A. Terraz7an

Centro de Educacao - UFSM
terrazza@super.ufsm.br
Este trabalho tern per objetivo contribuir para a introducao de elementos de hist6ria da Fisica no
ensino desta disciplina no nivel medio. Para tanto escolhemos a tematica Estrutura da Materia
como referencia inicial. Esta escolha deve-se ao fato de que contaidos relacionados a Fisica
Moderna nao sao tratados no ensino medio e ao mesmo tempo, esta tematica e fundamental para
uma melhor compreensao processos e artefatos presentes no nosso cotidiano. Inicialmente foi
realizado urn levantamento bibliografico sobre a tematica ern questao, procurando evidenciar
as diversas concepcaes sobre a estrutura da materia em cinco periodo historicos: antiguidade
classica, idade media, idade moderna ate inicio do seculo XIX, fins do seculo XIX inicio do seculo
XX e atualidade. Apos consulta e estudos de bibliografia selecionada elaboramos um texto
didatico acerca desta evolucao historica, o qual foi avaliado e discutido juntamente com professores
do ensino medio. A partir desta avaliacao critica o texto foi reformulado para ser utilizado como
subsidio nas aulas de Fisica do ensino medio. Paralelamente ao desenvolvimento deste texto,
realizamos um estudo da tematica de Mapas Conceituais e aplicamos os mesmos para auxiliar na
compreensao os principais conceitos referentes a tematica nos periodos historicos considerados.

0 ENSINO DE CIENCIAS NAS PRIMEIRAS SERIES DO PRIMEIRO GRAU : UMA
ATIVIDADE EM SALA DE AULA - 0 PROBLEMA DO LOOPING.
Renato Casal de Rey, Anna Maria Pessoa de Carvalho

Faculdade de Educagao - Universidade de Sao Paulo
Nosso objetivo consiste em apresentar uma proposta de ensino de ciancias para o ensino fundamental, baseada tanto nas contribuicoes da historia e filosofia da ci'encia como nos pressupostos
construtivistas de ensino-aprendizagem.
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ponto a estrategia basica deste projeto foi a realizacao conjunta de planejamentos de aulas
praticas de laboratorio, de aulas de exercicios, de avaliacties e etc. Uma outra atividade, fundamental para o avanco do projeto foi a criacao de textos de apoio as praticas desenvolvidas corn os
alunos. Em 1997, corn o apoio do FAPESP pretendemos utilizar os conhecimentos construidos
sobre ensino e aprendizagem da Fisica e atualizacao de professores, num projeto envolvendo
professores da Rede PUblica.

UMA PROPOSTA DE REFORMULAcA0 DO
CURRICULO DE FISICA PARA 0 ENSINO MEDIO EM MINAS GERAIS
Oto Neri Borges* ,, Antonio Tarcisio Borges' 2; Arthur Eugenio Quintao Gomes's; Eduardo Adolfo
Terrazzan*"
* Universidade Federal de Minas Gerais - 1 oto@coltec.ufmg.br ; 2 tarciso@coltec.ufmg.br ; 3
arthur@coltec.ufmg.br
** Universidade Federal de Santa Maria - 4 terrazzan@

Apresentamos, neste trabalho, a proposta preliminar para a reformulacao do curriculo de Fisica
no ensino medic), na rede publica estadual, desenvolvida no escopo do Projeto de Reformulacao
Curricular e de Capacitacao de Professores do Ensino Medi° da Rede Estadual de Ensino de
Minas Gerais da Secretaria de Estado da Educacao de Minas Gerais, iniciado em setembro de
1996. A proposta que desenvolvemos articula, de forma indissociavel, no processo de
implementacao da reforma curricular a discussao do curriculo, a capacitacao de professores e o
desenvolvimento de material didatico. A proposta que apresentamos defende a ideia de urn
programa flexivel, centrado no conceito de unidade tematica, que ao mesmo tempo que pretende
estabelecer algumas diretrizes gerais sobre criterios para selecao de conteUdos programaticos,
transfere para o nivel da escola a decisao sobre o programa real a ser implementado. 0 trabalho
inicia descrevendo o processo de reforma curricular, e segue discutindo a oportunidade e a
necessidade de uma reforma do curriculo de Fisica no ensino medio. A seguir discutimos duas
questoes basicas: porque ensinar Fisica, no ensino medic), e para quern ensinar Fisica. Apresentamos,
na seqiiencia, uma discussao sobre a natureza dos processos de reforma curricular, sobre o papel
dos diversos agentes sociais e das razoes do sucesso ou fracasso dos processos de reforma, e o
piano de trabalho que sera utilizado neste projeto de reforma do ensino medio. Em seguida ha
uma discussao sobre a reforma que desejamos, as linhas de organizacao do curriculo, os eixos de
organizacao curricular e os criterios de decisao sobre contetidos especificos que comporao o
programa, objetivos e metas pretendidas. Por ultimo, apresenta-se o curriculo proposto, uma
lista preliminar de temas e alguns exemplos de programas possiveis de acordo coin o projeto da
pedagogica da escola.

PARA LIDAR COM 0 MUNDO REAL, A FISICA ESCOLAR TAMBEM PRECISA SER
QUANTICA
Luis Carlos de Menezes (mail: menezes@Vusp.br); Yassuko Hosoume(mail:yhosoumepfusp.br)
Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo
0 entendimento da fisica quantica aparece como uma necessidade, em diversos pontos de urn

programa de ensino medic), que discute a fisica tambem para compreender os fa tos, os
equipamentos, a tecnologia do cotidiano dos estudantes.
0 Grupo de Reelaboracao do Ensino de Fisica (GREF) conduz um projeto de ensino de fisica para
o ensino medic), ha mais de dez anos, partindo de temas da vida diaria. Nesse processo constatouse necessario desenvolver elementos de fisica quantica, para tratar de aspectos fundamentais da
compreensao do mundo natural ou transformado.
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0 essencial da fotografia e da videogravacao, esta na fotoquimica dos filmes e na fotoeletricidade
de telas semi-condutoras, ambas irremediavelmente quanticas. Nem mesmo a natureza da luz
ou a condutividade dos materiais podem ser explicadas sem o modelo quantico de atomos, corn
os niveis de energia e suas regras de transicao, ou sem as bandas de energia.
A necessidade de ensinar a fisica quantica, mesmo diante da fragilidade dos conhecimentos de
fisica classica pelos alunos, leva a conclusao de que nao se deve aceitar a ideia restritiva de prerequisitos, que tende a julgar jovens adolescentes incapazes de perceber a complicada logica
quantica, antes de dominarem todo o instrumental classico.
Pelo contrario, a dualidade onda particula, o modelo quantico de atom° e da interacao luz
materia, devem ser apresentados, como urn sistema de representacao do mundo microscopic°
capaz de descrever corretamente as propriedades oticas, quimicas, eletricas e magiceticas dos
materiais.
Assim como seria artificial o tratamento quantico do movimento de urn planeta, a insuficiente a
descricao da luz como onda classica, e impossivel a explicacao da tabela periodica, de
semicondutores ou de lasers, corn base nas teorias classicas. Ou se introduz a modelagem quantica
no aprendizado escolar, ou "chips" e CD's nao terao espaco all, e continuarao a ser descobertos
nas revistas de curiosidades e em textos de divulgacao.

RECONSTRUINDO A FISICA BASICA PARA A ENGENHARIA DO SECULO XXI (SE
GALILEU E NEWTON TIVESSEM COMPUTADORES...)
Agenor Pina da Silva-Piotr Trzesniak (ptrzesniak@uspifLifusp.br)
Departamento de Fisica e Quimica, ICI, Escola Federal de Engenharia de Itajuba

Neste trabalho, sera apresentada e justificada uma proposta de re-alfabetizacao em termos de
fisica basica, em que se discutird (e, se espera, aperfeicoara!) uma mudanca na maneira como a
Fisica 6 apresentada nos cursos de engenharia desde a primeira aula- dai a alfabetizacao. Parte-se
de admitir que a abordagem atual se apresenta obsoleta:
por estar amarrada ao desenvolvimento historico; por fazer uso de uma linguagem antiquada,
demasiado distante da realidade tecnologica atual - portanto enfatizando uma fenomenologia
cuja relevancia e discutivel, face o presente estagio de desenvolvimento cientifico da humanidade;
e por nao empregar plenamente, tanto do ponto de vista teorico como experimental, as
ferra•entas computacionais que vem sendo disponibilizadas ao longo dos tiltimos dez anos
(isto e, por permanecer culturalmente em urn ambiente onde tais recursos tern um lugar apenas
marginal, e nao sao aproveitados como geradores de uma cultura totalmente nova).
Assim sendo, sugerem-se: rever a sequencia e o conteudo dos cursos de fisica basica, introduzindo
desde logo a solucao de equacees diferencias com o auxilio de planilhas eletrenicas, fazendo uso
intensivo de artigos publicados em revistas como The Physics Teacher, Scientific American e
Ciencia Hoje, e desenvolver uma estrutura curricular nova, moderna e cientifico-tecnologicamente
atual para as disciplinas da area de Fisica nos cursos de engenharia; renovar completamente a
cultura e a metodologia dos laboratorios didatico de fisica, introduzindo a automacao da maior
parte dos experimentos realizados, de modo a aproxima-los o mais possivel da realidade controle
de processos-aquisicao de informacdes via microcomputadores e microprocessadores, ambiente
em que corn certeza o engenheiro do seculo XXI ira atuar em sua vida profissional.
Complementarmente, o equipamento atualmente empregado nos laboratorios de fisica, sob
gerenciamento, supervisao e orientacao da EFEI e em area por ela cedida, seria colocado a
disposicao das instituicOes de segundo grau da regiao para aulas praticas (PRODENGE/REENGE).
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AUMENTO DA PARTICIPACAO DISCENTE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Jesus de Oliveira (Jesus @ coltec.ufmg.br); (Arjuna Casteli Panzera (arjuna @ coltec.ufmg.br); Artur
Eugenio Quintdo Gomes (artur @ coltec.ufmg.br); Ligia Tavares (ligia @ coltec.ufmg.br); Kettia Maria
Toledo (katia @ coltec.ufmg.br)

Uma experi6encia de metodologia de ensino-aprendizagem realizada corn 230 alunos do 1° ano
do Coltec - UFMG, no ano letivo de 1996. Centrada nas atividades dos alunos realizadas em sala
de aula e laboratorio. 0 livro "Imagem da Fisica" de Ugo Amaldi foi usado como texto basic°.
Folhas de atividades em classe incentivam a leitura e a interpretacao de figuras, graficos, tabelas
e as notas das margens do texto basico por intermedio de sugestaes e questionarios cujas respostas
se obtinham facilmente pela leitura e interpretacoes referidas. A intervencao do professor se
fazia quando necessaria e de interesse geral. Folhas de atividades experimental no laboratorio
completavam o estudo iniciado em classe corn medicOes, analise dos resultados e demonstracoes
dos fenomenhos estudados em classe. Dispirthamos de quatro aulas semanais, de 50 minutos
cada, duas em sala com 30 alunos e duas em laboratorio corn 15 alunos.
Observamos acentuada melhora do rendimento escolar pela qualidade de pequenas dissertacoes;
pelos escores obtidos nos testes e provas; pela taxa de aprovacao final no curso; pela reducao de
problemas disciplinares.
Atribuimos estas melhoras a maior participacao dos alunos no processo ensino-aprendizagem,
devido a reducao de tempo de exposicOes orais por parte dos professores e consequente aumento
de atividades dos alunos.

PLANEJAMENTOS DIDATICOS PARA 0 ENSINO DE FISICA MODERNA NO ENSINO
MEDIC)
Dulce Maria Strieder (Programa de Pos-Graduaccio em Educacito)

strieder@siriu s. ce .ufsm.br
Eduardo Adolfo Terra77an (Centro de Educacclo-UFSM)

terrazza@super.ufsm.br
.
Neste estudo relatamos os resultados parciais de um projeto desenvolvido durante o ano de
1996, entre pesquisadores em Ensino de Fisica da UFSM e urn grupo de professores de Fisica do
ensino medio da regiao de Santa Maria/ RS, cujos objetivos principais eram a valorizacao dos
planejamentos didaticos como instrumento efetivo de trabalho do professor e a superacao,
atraves destes, da defasagem dos programas da disciplina de Fisica, na escola secundaria, em
relacao ao desenvolvimento cientIfico e tecnologico atual.
A equipe da UFSM é constituida de um professor doutor e dois alunos do Mestrado em Educacao.
Do grupo de professores participam tres membros todos lecionando Fisica no ensino medio.
Os planejamentos procuraram contemplar aspectos ja discutidos na literatura da area. Do ponto
de vista metodologico adotou-se uma abordagem em tre's momentos pedagogicos, a saber:
problematizacao inicial, organizacao do conhecimento e aplicacao do conhecimento. 0 primeiro
destes momentos foi pensado tambern para a realizacao de urn levantamento das concepcbes
previas dos alunos. No segundo momento, aspectos historicos e demonstracoes experimentais
foram contemplados. De maneira geral, os planejamentos elaborados apresentam tambem uma
abordagem diferenciada dos tradicionalmente praticados, explorando aspectos do cotidiano dos
alunos.
Procurou-se adequar os planejamentos a programacao de contefidos das escolas e ao mesmo
tempo romper corn algumas das limitacOes que caracterizam a mesma. Nesse sentido, a estrategia
de introducao da Fisica Moderna deu-se a partir da exploracao dos limites da Fisica Classica.Estes
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planejamentos foram avaliados criticamente, aplicados em sala de aula e serao, ao final do ano.
letivo, reelaborados, pelo conjunto dos participantes do projeto, a partir dos resultados do
dsenvolvimento corn os alunos.

PARA PENSAR A CIENCIA: A MEDIAcA0 DE UM FILME DE FICcA0 - SONHOS DE
KUROSAWA
Maria Jose P. M. Almeida (e-mail: mpjma@turing.unicamp.br)

FE Unicamp / CNPq
Nesta comunicacao serao tecidas algumas consideracaes sobre o filme de ficcao como mediador
da reflexao sobre representacoes de Ciencia. Sera enfocado o trabalho corn tres episodios do
filme Sonhos, de Kurosawa - produzido em 1990 - numa classe de primeiro ano do curso de
Licenciatura em Fisica. As informaciies coletadas ern sala de aula foram estudadas visando ilustrar
o poder das imagens numa abordagem pedagOgica, na qual, alem da racionalidade, procuramos
levar em conta as emocZies dos estudantes e incentivar que estes manifestem suas concepcoes e
representacoes, alternativas ou nao.
A facilitacao na verbalizacao/reflexao de °pinkies sobre Ciencia apos os alunos terem assistido
o filme sera discutida as controversias que as representacOes de ciencia "embutidas" nos episodios
ern questao podem causar, relativas as consequencias dos avancos cientificos e tecnologicos e
seus usos, ressaltando-se a importancia dessa discussao para a formacao do professor de fisica.

PRODUcA0 DE UM PLANEJAMENTO PARA ENSINAR MECANICA NO MAGISTERIO
Fatima Cruz Sampaio e Jesuina Lopes de Almeida Pacca
Faculdade de Educactio/USP e Instituto de Fisica/ USP

e-mail: fatimacs@usp.br; jesuina@ilusp.br
O objetivo do trabalho a elaborar um planejamento de Mecanica, para a primeira serie do 2° grau
do Centro Especifico de Formacao e Aperfeicoamento do Magisterio - CEFAM BUTANTA, atraves
de um processo de reflexao constante interativo e iterativo. Por meio da interacao corn os alunos:
promovendo discussOes, analisando os trabalhos por eles produzidos, considerando as ideias
previas dos mesmos, avaliando sempre como estao aprendendo, proporemos iteracoes (passos) no
planejamento, buscando a aprendizagem significativa.
Considerando que planejar significa definir claramente os conteados, estabelecer os enfoques, e
programar atividades adequadas, salientando situagOes de interacOes de aprendizagem, que sejam
coerentes corn concepcoes claras e conscientes sobre o processo ensino/aprendizagem, trata-se, de
fato, de estabelecer uma "ponte" entre o conhecimento previo dos estudantes e o conhecimento
cientifico. Procuramos nos situar dentro de uma linha de pensamento construtivista, em que o
conhecimento a construido sobre algo ja existente e o estudante a protagonista essencial deste
processo, a reelaboracao constante do planejamento constitui requisito essencial do trabalho do
professor. Para o desenvolvimento do planejamento dinamicamente e "on line", vimos serem
necessarias a analise e a reflexao sobre os resultados parciais da aprendizagem, corn a construcao
de dimensiies de analise que levam em conta nao somente os conteados estritamente da fisica, mas
tambem conteados de postura e metodolOgicos. Ao refletirmos sobre a nossa pratica, percebemos
que a necessario enfocar alguns problemas serios encontrados: 1) o aluno considerar que o professor nunca responde a sua pergunta, pois a cada pergunta que faz, o professor responde corn outra
pergunta; 2) as atividades parecerem nao ter um fio condutor, para o estudante; 3) alcancar conteados
formais ou trabalhar corn o contexto social. Assim essas tres questoes estao sendo consideradas
como eixos determinantes das ago- es praticas na aplicacao do planejamento.
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ANALISE PRELIMINAR DOS PAPEIS DA PROVA NUM CURSO BASICO DE FISICA NA
VISAO DE UM PROFESSOR
Cezar Cavanha Babichak*; Maria Jose P.M. de Almeida**
*pOs-graduacao IFUSP; **FE-UNICAMP

Considerando a avaliacao como fa tor determinante nas pra ticas pedagogicas, estamos
desenvolvendo urn trabalho para entender a relacao avaliacao-evasao no curso de Fisica da
UNICAMP. Ou seja, queremos compreender o que leva alguns dos alunos a se auto-excluirem
dos cursos que urn dia optaram seguir como profissao. Para tal entendimento devemos levar
em consideracao que as praticas educacionais estao inseridas num contexto social amplo, cujas
interacOes se dao das mais diversas formas e vias, determinando-se mutuamente. Nossso
estudo tern procurado ate o momento levantar, atraves de questionarios e entrevistas, concepcoes
e representacoes de professores e alunos do 1° ano do curso de Fisica. Encontramos, na opiniao
do professor, tres funcoes diferentes para a prova: a de servir de instrumento capaz de excluir
os alunos incapazes de progredirem no curso, a de capacitar a analise do processo de
aprendizagem dos alunos estao interessados no curso. Um maior aprofundamento na analise
de representacoes de professores do curso de Fisica e a analise de representacoes nos alunos
poderao contribuir para esclarecer fatores que interferem nos cursos de Fisica.

FISICA BASICA EM UM SEMESTRE: UTOPIA?
OS CURSOS DE FISICA PARA BIOLOGIA, DESENHO INDUSTRIAL E FARMACIA.
L.F.S. Coelho (coelho@if.ufrj.br )
Instituto de Fisica-UFR,

A implantacao do Ciclo Basico (CB) e urn simbolo da construca'o da universidade brasileira,
origi-nalmente urn mero aglomerado de escolas profissionalizantes corn ensino livresco, e
vem sendo fei-ta, embora corn limitacoes e distorciies que diferem de uma instituicao para
outra, ha quase 30 anos. Embora existente ha tanto tempo, varias raziies dificultam a analise do
ensino de Fisica Basi - ca: nao ha ainda distanciamento critico, pois o CB foi resultado ern boa
parte da luta da comunida-de de Fisica, a demanda de ensino de Fisica para outras unidades
responsavel pelo tamanho atual dos Institutos de Fisica e praticamente todo o corpo docente
atual desses Institutos se formou ao longo desses 30 anos e nao ousa mudar. Hoje este ensino
se processa ou ern cursos corn duracao de 4 semestres para as areas tecnicas e de ciencias exatas,
aonde ha tempo para urn born detalha-mento teorico da Mecanica, da Termodinamica e do
Eletromagnetismo classicos, ou em cursos de urn ou de dois semestres destinados a outras
areas, e corn uma visao resumida da ementa dos 4 se-mestres.
Uma excelente visao dos problemas atuais do ensino da Fisica Basica pode ser obtida analizando
este segundo grupo de cursos. Ha duas formas de encara-los: resumir a-criticamente 4 semestres
em 1, mantendo todo o formalismo, o que os torna inviaveis, ou entao ter apenas uma revisao
do Segundo Grau, o que nao atende as necessidades dessas areas. Para evitar este dilema tanto
o con-terido como a organizacao destes cursos deve ser repensada e neste trabalho sao
apresentadas tres experiencias - Biologia, Desenho Industrial e Farmacia - e extraidas licoes
para os cursos de 4 se-mestres.Em resumo, estes cursos devem ter forte conteado fenomenologico
e qualitativo, corn e-xemplos fisicos relevantes para as areas respectivas, o que em geral requer
urn percentual de Fisica Moderna bem superior ao usual nos cursos para a Engenharia,
mostrando assim a viabilidade de atualizacao destes
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METROLOGIA PARA A QUALIDADE TOTAL DO AMBIENTE ENSINO-APRENDIZAGEM:
VARIAVEIS QUANTITATIVAS PARA EFICACIA, REPETENCIA E EVASAO
Dawilmar Guimardes de Aratijo
Departamento de Producao, IEM, Escola Federal de Engenharia de Itajubd

Piotr Trzesniak
Departamento de Fisica e Quimica, ICI, Escola Federal de Engenharia de Itajubd
(ptrzesniak@u spif 1 .if.0 sp.br)

Neste trabalho, discutem-se o estabelecimento de variaveis e os procedimentos e ferramentas
quantitativas para a respectiva medicao, visando a aferir a eficacia do processo ensinoaprendizagem. Trata-se portanto de, como recomenda a qualidade total, desenvolver indicadores
numericos que objetivamente reflitam os fatos e dados pertinentes, numa area de pesquisa
poder-se-ia denominar educaciometria.
A adequabilidade do camirtho empreendido fundamenta-se no seguido pelas ciencias mais bem
sucedidas (como as naturais), o qual, para o atual estagio do ensino-aprendizagem, indica como
acao necessaria e mais promissora a introducao de grandezas capazes de fidedignamente retratar
os eventos respectivos. Assim, considerando que uma boa grandeza deve apresentar as
caracteristicas (que sao discutidas e justificadas) frequencia, gradacao de intensidade, invariancia
de escala e, de preferencia, univocidade corn relacao a urn aspecto do fenomeno, sao feitas
propostas especificas visando a estudos relacionados a repetencia e evasao e a eficacia na
transmissao de conhecimentos. A ideia e conceituar grandezas candidatas (fase de identificacao),
estabelecer os procedimentos de medicao (normalizacao), efetuar levantamentos em sistemas
reais para estabelecer valores historicos, e discuti-los para definir se eles sao ou nao aceitaveis
(ou seja, se constituem problemas ou resultados indesejados do processo- fase de interpretacao
"fisica"). Numa etapa posterior, empregando-se a analise de Pareto e outras tecnicas da qualidade
total, poder-se-ao levantar as causas (diagnostic° quantitativamente assistido) e implementar as
acOes corretivas que se revelarem necessarias.
Cumpre ressaltar que vem sendo tornado o especial cuidado de nao onerar o sistema, no sentido
de nao exigir a geracao ou levantamento de dados que nab estejam ja disponiveis (o enfoque,
portanto, e o de extrair informacoes dos dados existentes). 0 grande volume desses dados e a
necessidade de rearranja-los e manipula-los corn rapidez impOem, naturalmente, o emprego
intensivo de recursos computacionais nos procedimentos de medicao. De fato, o trabalho somente
se viabiliza pelo fato de tais recursos estarem disponiveis (PRODENGE/REENGE).

PROPOSTA DE UM CURSO DE ESPECIALIZAcA0 COM CARACTERISTICAS
•
INTERDISCIPLINARES
Maria HermInia F. Tavares, Celia R. Kavanagh, Tereza M. Jorge, Rogerio L. Rizzi,
Departamento de Maternatuica e Estatistica, UNIOESTE, Cascavel - Parana.

Apresentamos aqui uma proposta de Curso de Especializacao para professores de 2° grau das
disciplinas: Matematica, Fisica e Quimica. 0 curso adota urn tratamento interdisciplinar das
Ciencias Exatas, procurando contribuir para que a universidade saia de sua condicao de excessiva
compartimentalizacao dos conhecimentos. A necessidade deste tipo de tratamento interdisciplinar
foi sentida pelos proprios professores de 2° grau da Regiao Oeste do Parana. A partir da constatacao
de que um curso convencional nao atenderia as necessidades do professorado, montamos urn
curso corn as seguintes caracteristicas:a) carga horaria minima (360 horas); b) priorizacao de
assuntos que possam ser tratados de forma interdisciplinar; c) apresentacao de temas atuais nas
fres areas dentro da disciplina SEMINARIOS; d) continuidade da formacao atraves de encontros
periodicos, organizados dentro da estrutura de extensao ja existente em nossa universidade.
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0 CURSO DE GRADUAcA0 EM ASTRONOMIA DA UFRJ E SUAS REFORMAS
CURRICULARES
Lilia I. Arany-Prado (lilia(iv.ufrj.br); EncarnaciOn A. M. Gonzalez (encarna@ou.ufrj.br)

Departamento de Astronomia - Observaterio do Valongo (OV/UFRJ)
Lad. do Pedro Antonio 43, CEP: 20080-090, Rio de Janeiro, RJ
Fazemos urn historic° dos 30 anos do Curso de Graduacao em Astronomia da UFRJ, analisando
as consequencias de suas Reformas Curriculares sobre a producao discente: Projetos de Final de
Curso e trabalhos apresentados nas Jornadas de Iniciacao Cientifica da UFRJ e nas Reuniaes da
Sociedade Astronomica Brasileira (SAB). Mostramos que, ao longo dos anos, a introducao de
disciplinas de Fisica resultou em uma mudanca no perfil do aluno formado, na direcao do maior
interesse pelas areas da Astrofisica, bem como na insercao do Curso na lista de instituicOes de
ensino de Astronomia no Brasil, junto a International Astronomical Union (IAU). 0 curriculo atual
do curso a constituido de 7 disciplinas de Matematica, 16 de Fisica e 18 de Astronomia/ Astrofisica
(alem do Projeto Final), que sac) ministradas por professores dos Institutos de Matematica e de
Fisica e do Departamento de Astronomia do Instituto de Geociencias, do Centro de Ciencias
Matematicas e da Natureza da UFRJ. 0 Departamento tem como sede o Observatorio de Valongo
(OV), que proporciona a infra-estrutura necessaria para suas atividades academicas e de pesquisa,
e conta, atualmente, corn 10 professores do quadro permanente, corn dedicacao exclusiva, sendo
5 doutores, 3 mestres e 2 corn especializacao. 0 Curso formou 115 alunos, que, em sua maior
parte, tern tido sucesso ern atividades profissionais e pos-graduadas. Destes, 25 obtiveram grau
de Doutor, 45 o de Mestre, e 19 estao em cursos de mestrado ou doutorado (de um total de 65); e
cerca de 50 estiveram ou estao contratados em instituiciies de pesquisa, ensino e/ou divulgacao,
ou empresa, trabalhando em areas de Astronomia. Apresentamos, ainda, nova reforma curricular ora ern discussao, que visa modernizar o perfil do AstrOnomo formado pelo Curso, e que
leva ern conta a reforma que esta sendo implantada pelo Instituto de Fisica da UFRJ.

EXPERIENCIA-PILOTO EM CURSOS DE LICENCIATURA EM CIENCIAS
(QUIMICA E BIOLOGIA)
Maria Guiomar Cameiro Tomazello; Lourival Fante Junior
UNIMEP/ SP
O projeto, iniciado ern agosto de 1996, preve o desenvolvimento de uma experiencia-piloto
abrangendo os dois primeiros semestres em duas das Licenciaturas (Quimica e Biologia) da UNIMEP
para que se possa par que se possa tratar da superacao das deficiencias relativas ao curriculo,
conteudo, desarticulacao dos professores das areas especificas e gerais, concepcan de ciencia,
lacunas e distorcoes na concepcao de formacao do professor em termos gerais corn nitidos saltos
de qualidade. A Educacao Ambiental devera nuclear a visa() interdisciplinar das areas especificas.
Os professores dos primeiros semestres tem se reunido para definir as competencias do professor
de Ciencias a serem potencializadas no curso de formacao e selecionar as "questoes-desafio"
propostas pela Educacao Ambiental que fundamentam as diversas areas de competencia. 0 processo
de articulacao curricular iniciou-se a partir de analises e discussiies de possibilidades de
redimensionamento dos conteeidos programaticos vigentes. Pontos de convergencia entre os
programas estao sendo levantados a partir do tema ENERGIA. Como parte do estudo de campo,
uma Usina de cana de acucar foi visitada dando inicio a elaboracao de filmes e textos sobre o tema.
Os professores vem re-elaborando os seus programas levando em conta situagoes concretas do
cotidiano, relaciies Ciencia, Tecnologia e Sociedade, questoes especificas da ciencia contemporanea,
questoes ambientais, historia e filosofia da ciencia e novas metodologias de ensino. Ate o presente
momento a articulacao esta se configurando entre as seguintes areas do saber: Fisica, Matematica,
Biologia, Psicologia, Teologia e Cultura e Metodos e Tecnicas de Pesquisa. A aus'encia de outras
areas esta sendo compreendida por resistencias e/ou dificuldades no processo de implementacao
de projeto. Uma proposta para Fisica Geral devera ser apresentada (CAPES).
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"OS ATOMOS", EPICURO E PERRIN
Margareth Miranda de Oliveira (PauloBC@IVPD.UFPE.BR)*; Amelia Imperio Hamburger
(Aimperio@IFUSP.IF.USP.BR )**
*Gov. do Est. de Pernambuco, Sec. de Educacao, Cultura e Esportes; **Universidade de sao
Paulo

Este trabalho prucura dar subsidios para a formacao de professores e a elaboracao de curriculos
de licenciatura e ensino medio de fisica. ele se insere numa linha de pesquisa em espistemologia.
Trata-se de urn estudo histOrico das variedades epistemolOgicas e de conteudo teorico da estrutura
da materia, a traves de leituras proprias de textos originais, principalmente Epicuro, Jean Perrin,
em seu trabalho sobre o movimento browniano, completada pela leitura de historiadores e
filosofos da ciencia. Estudamos inicialmente, a "intuicao atomista" dos gregos procurando
compreender toda sua extensao, tanto de conteado fisico materialista como de conteado filosofico
e historic°. Porque a assim que o pensamento atomista grego se apresentou: explicando todas as
relacees que o homem tern corn a natureza 9sendo o homem tambem parte da natureza), corn o
conhecimento e corn os outros homens, em urn sistema de explicacao completo. Depois passamos
pelo inicio da Fisica moderna, abordando tambem os problemas que o atomisto teve que enfrentar
nesse periodo. E finalmente chegando a demonstracao da realidade fisica do atomo, por Jean
Perrin em 1908, que caracteriza a principal diferenca entre o atomismo inicial dos gregos e o
atomismo modem° desde o seculo XVII e XVIII. Concentramos a atencao em como o problema
da impossibilidade do atom° ser visto, foi resolvido pelos gregos para mostrar a agar) do invisivel
(por exemplo, o ar) e a imperfecao dos sentidos, ate a definicao de um metodo de "intuicao e
inducao" em Epicuro, para depois, na Fisica moderna, corn os meios desenvovidos ate os seculos
XIX e XX - teoria, matematica e experimento- poder conta-los e medi-los.

0 ESPALHAMENTO RUTHERFORD REVISITADO
Maria Ines Ota (INESOTA@IF>USP>BR)
Dep. Fisica da Universidade de Londrina

Embora o conhecimento da fisica refere-sea natureza, suas teoria sao construceles intelectuais e,
oprtanto, nao sao naturais. Entretanto nos cursos de Fisica, o conhecimento aparece como se
fosse natural poise apresentado de forma axiomatica, linear, cumulativa e sem contradicoes. As
evolucoes e, tambem, os problemas sao usualmente omitidos. Corn isto fica a impressao de que
a fisica a urn conjunto de regras pre-estabelecidas e inalteravies. Este trabalho a uma tentativa de
reverter este estado de naturalidade e, para isso, estavos propondo-nos a revistar o Espalhamento
Rutherford corn a preocupacao de levantar questoes que sejam ateis ao questionamento de
certos aspectos da interpretacao deste evento.
Nos cursos de fisica o espalhamento Rutherford e estudade corn o objetivo de se investigar a
estrutura da materia como, tambem, para estudar a natureza da interacao entre as particulas
constituintes do atom°. E investigado o comportamento de particulas eletricamente carregadas
que incedem sobre um alvo fixo. A interacao entre estas particulas eletricamente carregadas qeu
incedem sobre urn alvo fixo. A interacao entre estas particulas a descrita pela forca de Coulomb
e o alvo a considerado como um conjunto de cargas puntiformes. Nossa revisitacao neste
espalhamento acontecera sob tres aspectos: o primeiro relaciona-se a distribuicao de carga das
particulas qeu constituem o alvo, ou seja, dos protons e sera apresentado o espalhamento
correspondente a tres distribuicoes possiveis; o segundo a relativo ao comportamento das
particulas e dos campos no contex to da relatividade que, quando considerado, modifica
substancialmente as caracteristicas do espalhamento Rutherford e, finalmente, o terceiro referese a urn espalhamento onde o spin das particulas interagentes a relevante ao processo e corn isto
podem ser investigadas algumas propriedades quanticas da interacao. Estas revisitacOes sao
alguns exemplos de como tornar o ensino de fisica menos automatic°, mais intrigante e mais
significativo.
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OS DEDOES DE GALILEU
Walter Duarte de Aratijo Filho; Norberto Cardoso Ferreira( norberto@ifusp.br .)
Universidade de Sao Paulo

A queda dos corpos sempre foi urn dos problemas mais discutidos pelo homem atraves dos
tempos instigando o mesmo, a tentar dar uma explicacao adequada que descrevesse a realidade
objetiva observada. Passaram-se muitos anos ( quase dois mil ) de Aristoteles ate Galileu, este,
revolucionando a ate entao fisica Aristotelica corn seus novos esquemas na tentativa de se criar
uma " ciencia nova " da mecanica.
Hoje em dia, o estudo e a veiculacao das ideias sobre a Queda dos Corpos nas escolas tem o
fundamento baseado nos livros didaticos de Fisica e de Ciencias, estes altimos para alunos do
primeiro grau. A partir de uma pesquisa envolvendo os livros didaticos mais adotados nas
escolas nos tres niveis, formulamos o seguinte problema:
Como os livros didaticos tratam o problema da queda dos corpos? Quais as consequencias a
partir desse posicionamento, na formacao epistemologica em relacao a este topico da mecanica?
Assim, uma analise critica critica criteriosa se faz necessaria, no intuito de corrigir, acrescentar ou
mesmo desmistificar informacOes de carater hist6rico e cientifico que comumente sao veiculadas
e tambem trazer a baila discussOes de carater epistemolOgico no que diz respeito a formacao e
desenvolvimento dos conceitos envolvidos neste topico de Mecanica.
Questionarernos tambem alguns aspectos da argumentacao de Galileu na defesa de suas ideias
corn relacao ao fenameno, argumentacao esta baseada em presumiveis experimentos realizados
por ele, que para alguns historiadores da ciencia nao passaram de meros ensaios teoricos revestidos
de urn grande teor de abstracao. Na oportunidade, faremos uma descricao matematica do
fenOmeno no intuito de mostrar que Galileu minimizou consideravelmente a diferenca de percurso
das bolas "dois dedos" quando tenta explicar a queda de duas bolas soltas de uma mesma altura
nos Dialogos.

HISTORIA DA CIENCIA E CONTRKAO DO CONHECIMENTO EM SALA DE AULA:
CAMINHOS E DASCAMINHOS
Renato Casal de Rey(1); Carlos Eduardo Ferraco(2); Deise Miranda Vianna(3); Rita Braima(4)
(1)USP, (1,2)UFES, (1,3)Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro, (1,4)UFV
No nosso trabalho procuramos enfocar como a historia da ciencia, ao apresentar como os fatos

cientificos e tecnologicos sao produzidos, pode colaborar corn a pratica docente, mostrando ao
aluno os varios percursos destas construcOes.
Nao existe ainda uma producao relevante empirica que faca use da histOria da Ciencia na pesquisa

educacional. Podemos destacar, na literatura, duas orientacoes, que nao sao mutuamente
excludentes: uma delas defende, de algum modo, uma versa° contextualizada do ensino de
ciencias. A outra orientacao pretende discutir a contribuicao que a Historia da Ciencia pode dar
ao desenvolvimento da didatica das ciencias. Quando propomos urn modelo didatico baseado
na Historia da Ciencia, temos que contemplar os caminhos e os descaminhos que a propria
historigrafia da ci6encia nos revela. Nao estaremos veiculando uma visao de ciencia bem
arrumada, da qual sao expulsos os desvios de percurso.
Esta postura procura sr coerente com a nossa visao de ensino, que para nos e urn confronto de
ideias, fazendo da pratica docente urn espaco para discusseles criticas, conflituosas e enriquecedores,
favorecendo uma melhor visao de mundo, e de como os homens constroem seu conhecimento.
E preciso tambem apresentarmos o ideario dos cientistas, isto 6, o que eles pensam sobre a
atividade cientifica e tecnologica. Isto se refletira tambem na pratica docente, passando
interpretacoes sogbre ciencia e tecnologia para os professores e consequentemente para os alunos.
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Nossa meta e propor uma reflexao acerca da postura do professor de ciencias em sala de aula,
desmistificando a visao de ciencia, de cientista e de producao cientifica, que se encontra no
imaginario da soci edade em geral, sem erros, fraudes, manipulacao intencional de dados, etc.
Embora seja pretencioso e incOmodo tentar fazer urn "balanco epistemologico" evidenciando
uma imagem "real e nao "ideal" dos cientistas e de usa producao, acreditamos que essa atitude
podera nos ajudar a refletir sobre nossas aches enquanto professores e alunos.

DISSERTAcOES E TESES EM ENSINO DE FISICA NO BRASIL: 1972-1995
SOnia Salem; Maria Regina Kawamura

INSTITUTO DE FISICA - USP1
EMAILSOSALEM@IF.USP.BR
Dando continuidade ao Catalogo Analitico "Ensino de Fisica no Brasil - Dissertaches e Teses 1972-1992", foi elaborado e publicado o segundo volume, referente ao periodo 1992-1995. Estao
contidas neste volume referencias de 53 teses defendidas neste periodo, alem de outras 16 relativas
ao periodo anterior que, por falta de informaches, nao constavam do, primeiro volume. Desse
modo, esses dois volumes totalizam referencias de 246 teses apresentadas ao longo desses vinte
e quatro anos (1972-1995). Neste trabalho, sistematizamos e analisamos esse conjunto de dados,
procurando identificar caracteristicas e tendencias da pesquisa na area de Ensino de Fisica ao
longo desses anos. Os dados e distribuiches apresentados referem-se ao numero de teses
defendidas; instituiches formadoras; orientadores; grau academico; tematicas e grau de ensino.
Corn essa sistematizacao, compoe-se uma "visao panoramica" da area de Ensino de Fisica e de
sua evolucao, resgatando experiencias e reflexoes desenvolvidas por inumeros pesquisadores e
estudantes e, assim, contribuindo para a mernoria e registro da historia dessa area.
1 Auxilio CAPES/SPEC/PADCT

CAUSALIDADE E LEIS DA FISICA
Jose Lourenco Cindra (Universidade Estadual Paulista)

Campus de Guaratingueta - SP
Procura-se neste trabalho discutir algumas questhes relacionadas com o conceito de causalidade
e de leis da fisica. Contrariamente ao positivismo que nega qualquer contend° ontologico as leis
fisicas, dando enfase apenas a seus aspectos epistemologicos, como descricao dos fenomenos e
racionalizacao da pesquisa cientifica, somos a favor de uma abordagem realista, que sem rejeitar
os aspectos epistemologicos das teorias, consideramos que ha por detras dos fenomenos algo
mais que as leis fisicas procuram captar, residindo ai seu aspecto ontologico. A tentativa de it
alem dos fenomenos propriamente ditos para captar urn pouco da essencia das coisas, podemos
chamar de explicacao. Como disse Emile Meyerson, a ciencia procura a explicacao.
Neste trabalho destacamos a concepcao de historia da fisica como uma sucessdo de paradigmas
de carater muito geral, quando a concepcao de causalidade e o modo de explicar as coisas sofre
mudancas profundas, alternando as formas de explicacoes, ora sao homogeneas, hora sao as
heterogeneas. E periodos ha em que ha predominancia das explicacoes batigenas, cujo prothtipo
sao as teorias atomicas, antigas ou modemas. Halbwachs comenta sobre esta forma de conceber
a causalidade. Outra questao que procuramos expor é a abordagem realista de Efitichios Bitsakis,
mostrando haver uma contrapartida ontologica complementar aos aspectos epistemologicos
das leis fisicas. Trata-se de uma concepcao dialetica das leis fisicas, entendidas como leis objetivas
da natureza, mostrando seu carater aproximado, nao linear e genetico: estas leis nao apenas
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registram fatos, mas tambem possuem a capacidade de fazer nascer o novo atraves de complicados
processos dialeticos, desempenhando papel importante a passagem da potencialidade para a
atualidade.
Por outro lado, no tocante a relacao entre causalidade e determinismo, houve e ha os que
pretendem identificar estas duas categorias filosoficas, quando o mais adequado, parece ser o
ponto de vista aceito por Bitsakis, segundo o qual nao se pode reduzir a causalidade ao
determinismo. Pois a causalidade parece ser uma categoria mais geral que o determinismo. Este
e na maioria das vezes analisado no ambito da concepcao mecanica da natureza e ai a que reside
suas limitacoes. Enquanto a causalidade, como principio de carater muito geral, pode-se manifestar
ate mesmo quando o determinismo sai de cena. Nese caso entra em acao as leis estatisticas, que,
apesar de tudo, nao parecem violar o principio de causalidade.

A HISTORIA DO ENSINO DE FISICA NAS INSTITUIcOES DE ENSINO SUPERIOR DO
PARA
Ruy Guilherme Castro de Almeida

Secretaria do Estado de Educacao; Universidade da AmazOnia; Universidade Estadual do
Para, Universidade Federal do Para
Demasiada importancia tem sido da a historia da Fisica, tao somente no eixo Rio - Sao Paulo,

analise que consideramos restrita, pelo fato de nao contemplar o restante deste pais. Poucos sao
os trabalhos publicados, que narram a trajetoria historica da Fisica em outros estados brasileiros,
da regiao Sul, Centro-oeste, Nordeste, apesar de que em alguns desses estados dessas regiOes
terem sido criadas instituiciies de ensino superior, nas quais a Fisica era abordada.
Neste trabalho, pretendemos abordar o desenvolvimento histOrico do ensino da Fisica nas
instituicaes de ensino superior do Para.
Resumo preparado pela Comissao Organizadora

AVALIAVO COMPARATIVA DOS PADROES DE INTERAcA0 DOS MODULOS DO
BRINCANDO COM A CIENCIA NOS ESPAcOS DO MAST E DA PRAQA DA CIENCIA
Martha Marandino, Guaracira Gouvea de Sousa e Daniela Patti do Amaral
MAST/CNPq

Esta pesquisa procurou perceber como se da a interacao das criancas com os modulos de ciencias
apresentados durante as atividades do projeto "Brincando corn a Ciencia" - desenvolvido pelo
Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST/ CNPq em diferentes aspectos, a saber, afetivo,
cognitivo e de relacoes interpessoais. Procurou-se realiza-la em dois espacos diferenciados: no
proprio MAST e na Praca da Ciencia.
No MAST, o Brincando corn a Ciencia caracteriza-se por ser urn projeto corn carater informal. Ja
na Praca da Ciencia, o Brincando corn a Ciencia esta articulado a outras atividades e possui
carater formal.
A metodologia de pesquisa foi qualitativa e os instrumentos utilizados foram observacifies das
criancas e entrevistas corn coordenadores, monitores e professora, alem da analise documental.
Estabeleceu-se assim dois eixos de analise:
a) Relativo aos Padroes de Interacao das criancas corn os modulos nos aspectos afetivos, cognitivos
e interpessoais. Cada urn desses niveis foram analisados, procurando estabelecer conexcies destas
relacoes com aspectos de ensino-aprendizagem e de socializacao.
b) Relativo ao Brincando corn a Ciencia nos Espacos Nao-formal e Formal: impasses e
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possibilidades, onde se analisou as riquezas e os limites do Brincando corn a Ciencia num espaco
formal, como no caso da Praca da Ciencia.
Estudou-se elementos relativos ao universo imaginario e simbolico dos brinquedos, aos
diferentes tipos de "trabalhos cognitivos" realizados pelas criancas e suas implicacOes no processo
de aprendizagem, a socializacao, a questao da aprendizagem coletiva e as implicacOes da utilizacao
da proposta do Brincando corn a Ciencia em urn espaco formal de ensino. Os dados obtidos
apontam para a riqueza deste projeto, no que diz respeito aos aspectos analisados.

PRAQA DA CIENCIA - CULTURA E CIENCIA
Oneida Enne e Deise Miranda Vianna

Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ - RJ
A PRAIA DA CIENCIA é urn centro de ciencia e cultura, insere-se na perspectiva de facilitar o
acesso ao saber cientifico, atraves da vivencia e experimentacao, assim como na criacao. A
importancia da PRACA DA CIENCIA esta no amplo sentido de viver a ciencia enquanto
instrumento de formacao e informacao, propiciador de urn espirito inquisitivo, transformando
a atitude geralmente passiva numa atitude de investigacao cientifica. 0 Projeto visa oportunizar
criancas e adolescentes a se sentirem capazes de compreender o mundo a seu redor, fazendo-os
vivenciar formas de atuacao / participacao num processo de maior conscientizacao de identidade
pessoal / cultural e de cidadania. Destina-se a alunos e professores Centro de Educacao Integral
CEI, em Quintino, objetivando estimular a escolarizacao, profissionalizacao e realizacao de sua
cidadania. A realizacao do projeto PRAQA DA CIENCIA conta com as seguintes Instituicoes
participantes: CECIERJ (coordenacao pedagOgica e administrativa), ESCOLA DE BELAS ARTES
- UFRJ, ESPAc0 CIENCIA VIVA, ESPAQ0 UFF DE CIENCIAS, IPPUR - UFRJ e MAST. Cada uma
delas desenvolve atividades nas mais diferenes areas das ciencias, das artes, tendo em vista a
formacao geral do futuro cidadao. Foi possivel, no ano anterior, perceber o processo de capacitacao
de alguns professores, realmente integrados e preparados para transformarem-se em
multiplicadores de atividades. Este projeto podera servir de apoio a outras escolas do Estado do
Rio de Janeiro.

INTERNET E DIVULGAQA0 CIENTIFICA: 0 CASO DO CH ON-LINE
Ildeu de Castro Moreira* e Marcelo Quintelas Lopes

Ciencia Hoje, * Instituto de Fisica - UFRJ.
A ciencia foi talvez, na seqUencia dos grandes movimentos religiosos, o empreendimento humano
corn caracteristicas mais globalizantes. Muitos dos meios de difusao do conhecimento cientifico
migraram posteriormente para outros usos sociais. A Internet, fruto inicial de interesses militares,
expandiu-se universalmente atraves da comunicacao entre cientistas e instituicOes. Embora o
grande desafio educacional brasileiro passe pela melhoria da escola, a divulgacao cientifica,
atraves dos novos meios de comunicacao disponiveis (multimedia), podera contribuir para a
criacao de um ambiente mais propicio para a ciencia e para a melhoria da educacao cientifica.
Face ao grande potencial da Internet, no que se refere a difusao de informacoes, divulgacao
cientifica, usos educativos e interacao cientifica, iniciou-se, em marco de 1996, a operacao do
Ciencia Hoje on-Line, versa° na Internet dos meios de divulgacao do projeto Ciencia Hoje
impressos em papel. 0 objetivo foi criar urn sitio que seja urn ponto de referencia significativo e
atualizado, corn qualidade e credibilidade, sobre a ciencia e a tecnologia produzidas no pais. 0
CH on-line tern se mostrado um veiculo importante de divulgacao cientifica e urn meio adicional
de forrtecimento de material paradidatico (em forma de artigos, hipertextos, programas educativos
etc) para atingir jovens ern todo o pais.
0 conteUdo do CH on-line esti dividido nas seguintes secOes: Ciencia Hoje; Ciencia Hoje das
Criancas; Ciencia ern Dia; Noticias de CT; ECHo-Brazil; CH.net ; TeCHnologia; Especiais; Servicos
e Estrutura auxiliar. 0 CH on-line recebeu mais de 40.000 visitas, entre seu inicio, em 12 de marco
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de 1996, e novembro de 1996, corn 200.000 paginas consultadas; ja comeca a se destacar como uma
das principais fontes de divulgacao cientifica na rede nacional. Sera° apresentados, neste trabalho,
dados sobre o uso do CH on-line, desde sua criacao ate o final de 96.
Os seguintes dados estao disponiveis e serao discutidos: numero de acessos, acessos por dia da
semana, por periodo do dia e por horario, origem dos acessos, navegadores utilizados, sego - es e
materias que sat) mais acessadas etc. Faremos tambem uma avaliacao da consulta das principais
materias, pagina a pagina, o que permite discernir quais delas estao sendo lidas em sua inteireza
ou apenas parcialmente. Uma analise das respostas dos usuarios que se manifestam sobre as
materias apresentadas, fazendo sugestoes e criticas fornece elementos adicionais de analise do
uso do CH on-line. Entre os muitos desafios que temos neste final de seculo, talvez o principal
deles sera promover uma profunda renovacao educacional em nosso pais, aliada a outras reformas
estruturais que permitam a melhoria das condicaes de vida, a geracao de empregos e urn
desenvolvimento cientifico e tenolOgico significativo. Nao podemos nos dar ao luxo de nao
utilizar, para isto, os meios modernos que a ciencia e a tecnologia criaram, sob pena de ve-los
servir apenas a interesses econOmicos e de controle social, como, geralmente ocorreu e ocorre
corn a midia no Brasil.

DIMENSAO EDUCATIVA DA DIVULGAQA0 CIENTIFICA
Maria Cristina Mesquita Martins

Dra. em Educacao pela USP/IF-UFBa
E-mail: mcristi@ufba.br
Este trabalho foi extraido da minha tese de doutoramento - "A divulgacao cientifica e o ensino de
fisica nuclear, no primeiro e segundo graus" - defendida na F.E.-USP em setembro de 95. Tratase de uma discussao sobre a divulgacao cientifica e suas nuancas, enfocando os seguintes aspectos:
Seu significado e importancia no atual contexto hist6rico e politico, sua utilizacao historica, sua
ligacao corn a extensao universitaria e sua relacao corn o ensino formal. Destacamos a necessidade
de olharmos a divulgacao cientifica como uma forma de ensino e propomos contribuicoes
alternativas para o ensino formal. Alem disto, indicamos parametros importantes na elaboracao
de uma exposicao cientifica.

RELATOS SOBRE A "MOSTRA,INTERATIVA: BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE
FISICA E ASTRONOMIA"
Rogerio Pohlmann Livi e Silvia Helena Becker Livi (e-mail: RLIVI@IF.UFRGS.BR)
Instituto de Fisica - UFRGS
Aproveitando o espaco existente junto ao Planetario da UFRGS e o fato de que mais de 4000 estudantes,
professores e publico em geral passam por ali em cada mes, foram organizadas mostras interativas
de ciencias. Como parte integrante destas, organizou-se a "Mostra Interativa: Brincando Tambem se
Aprende Fisica e Astronotnia". Nesta, os visitantes tiveram oportunidade de participar ativamente
(corn as maos nos experimentos) despertando-se assim sua curiosidade, sendo tambem conduzidos
a se familiarizarem corn os fenOmenos envolvidos.
Os temas abordados na mostra foram: a) conceitos basicos de astronomia: tamanhos e distancias
relativas do sol e dos planetas, estacties do ano, paralaxe e constelacOes e rotacao e achatamento de
planetas; b) conceitos basicos de fisica envolvendo: optica, magnetism° e eletromagrtetismo, estatica,
dinamica de rotacoes, hidrostatica e hidrodirtamica.
A mostra foi bastante apreciada pelos estudantes de primeiro grau e seus professores e um pouco
menos, aparentemente, pelos estudantes de segundo grau. Os experimentos mais simples despertaram
muita atencao devido ao fato de poderem ser facilmente confeccionados em sala de aula ou em casa.
A participacao de monitores ou facilitadores foi considerada de fundamental importancia. Sera°
descritos sucintamente os diferentes experimentos. Serao discutidos o envolvimento dos visitantes
corn os diferentes experimentos e as observacOes e sugestoes apresentadas.
Apoio: CAPES/PADCT-SPEC, CNPq e PROREXT-UFRGS.
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UMA EXPERIENCIA DE INTERAcA0 ENTRE 0 USO DO COMPUTADOR E DE MODULOS
DO BRINCANDO COM A CIENCIA NO PROJETO PRAQA DA CIENCIA
Martha Marandino, Simone P. Pinto e Messias Braz Santos
MAST/CNPq

0 Museu de Astronomia e Ciencias Afins - MAST - desenvolve atividades no projeto Praca da
Ciencia, no Complexo de Educacao Integrada - CEI - corn o programa Brincando corn a Ciencia.
Este tern como objetivo despertar nas criancas o interesse pela ciencia.
A atividade que sera relatada foi desenvolvida na Escola Estadual Republica no CEI, corn turmas
do 12 ano do 2'1 grau. Esta foi realizada atraves da utilizacao de um software produzido pela
Revista Ciencia Hoje das Criancas juntamente com alguns kits do Brincando com a Ciencia. 0
software e os modulos escolhidos para o trabalho estava relacionado corn o conteudo de Fisica
do 1" grau e os temas escolhidos foram Equilibrio, Massa, Peso e Centro de Massa.
A dinamica desenvolvida na atividade e os relaterios feitos pelos alunos indicaram elementos
importantes ern relacao ao tema da aprendizagem. Os alunos apresentaram concepcoes "erroneas"
e levantaram thavidas sobre os . temas. Alguns relatorios realizados pelos alunos demonstram
que, mesmo depois da atividade, algumas diavidas permanecem e que ha dificuldade ern explicar
o fenomeno observado. Porem ha exemplos ern que o conceito cientifico abordado e explorado
de maneira correta ao descreverem a atividade feita. De acordo corn o relato dos alunos e do
professor e observando o comportamento dales durante atividade, foi possivel perceber que os
alunos se envolveram alegremente no trabalho, participando ativamente tanto dos experimentos
corn os modulos, como no computador. Na opiniao do professor, esta atividade auxilia o trabalho
de sala de aula, o que aponta para a importancia deste do mesmo na escola e, em especial,
naquela real id ade.

LEVANDO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA PARA GRANDE PUBLICO,
ATRAVES DE APRESENTAcA0 DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Deise Miranda Vianna, Alvaro Chrispino e Kettia Nunes Pinto

Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ - RJ
A populacao precisa, hoje ern dia, enfrentar o mundo altamente tecnologico. 0 mundo inteiro se
comunica, a ligacao via INTERNET coloca os habitantes deste planets em contacto corn os avancos
tecnologicos, quase ao mesmo tempo ern que eles sac) produzidos. E a nossa escola? Ela continua
corn professores, cuja formacao nao ultrapassou os conteUdos elaborados no ultimo seculo,
tendo que enfrentar alunos que tern em suas casas instrumentos corn alto grau de sofisticacao
cientifica e tecnologica. A educacao e a divulgacao cientifica tem a responsabilidade maior nao
somente de ensinar e/ou apresentar esses avancos, mas muito mais de fazer corn toda a populacao
utilize os instrumentos no seu dia-a-dia, de maneira correta e critica.
(Resumo preparado pela comissao organizadora)

0 GRAFICO COMO REPRESENTAcA0 DA REALIDADE PROBLEMATIZADA
Lenilda Austriline; Alvaro Lorencini Junior**
*Universidade Federal de Alagoas; **Universidade Estadual de Londrina

Utilizando como ponto de partida os fenomenos de crescimento de urn vegetal desde a germinacao
da sua semente, e a queima de uma vela, desenvolveu - se uma atividade que teve como principal
objetivo levar os alunos a uma aprendizagem significativa. Para isso, os alunos levantaram
hipeteses de como representar graficamente essas situagoes - problema. Essas hipoteses serviram
de motivacao para que os alunos realizassem comparaciaes entre os possiveis graficos corn
aquele que representaria o fenomeno real.
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ESTAcOES DO ANO - UMA ATIVIDADE PARA 0 2° GRAU
Cezar Cauanha Babichak*; Marcelo de O. Terra Cunha**; Maria José P. M. de Almeida***
*Bolsista CNPq (e-mail: babichalc@if.usp.br)IFUSP; **Bolsista FAPESP.
(e-mail: tcunha@ifi.unicamp.br)IFGW - UNICAMP; FE - (e-mail: mjpma@turing.unicamp.br)
UNICAMP/ CNPq
Apresentamos e discutimos uma atividade envolvendo o tema "Estacoes do ano", desenvolvida
numa classe de 1° colegial de uma escola oficial de Campinas - SP. Tal atividade foi concebida
corn as seguintes finalidades: trabalhar a Ciencia como realizacao humana; valorizar o conflito
de ideias e modelos na busca de descricoes/explicacoes para os fenOmenos naturais; evidenciar
que o cotidiano que nos cerca esta fortemente ligado corn o objeto de estudo de Fisica; estimular
uma postura critica, bem como criar/estimular habitos como a discussao e o questionamento;
apresentar aos alunos os elementos essenciais para a compreensao do fenOmeno das estacoes do
ano. Para tanto, apresentamos dois modelos que "explicam" as estacoes do ano e pedimos que os
alunos, agrupando-se de dois em dois, discutissem e optassem por urn deles, justificando-se. Os
estudantes, ao resolverem o 'problema, participaram ativamente da aula. Isso parece ter sido
proporcionado tanto pela necessidade de reflexao ao escreverem algo quanto pelo confronto de
ideias diante da interacao entre os pares. Pudemos perceber diversos elementos presentes nas
justificativas dos alunos para a escolha dos modelos, mostrando que a logica utilizada na resolucao
de problemas nao e Unica e nem sempre a aquela que o professor imaginou de antemao que se
utilizaria. Alem disso, pudemos avaliar interesses e (des)conhecimentos dos alunos e seu
envolvimento num trabalho que fugiu da rotina de fazer exercicios de Cinematica. Pelas duvidas
e pelo entusiasmo em alguns momentos, tambem consideramos que o tema foi adequado a esses
alunos. Julgamos que no minimo foi criada a disposicao para o envolvimento corn temas da
mesma natureza.

SURPRESA NA ANALISE DOS ALCANCES DE JATOS DE AGUA EM VASOS COM FUROS
LATERAIS
alcio Guirrtard es de Moura
CEFET-MG

As representacOes nos livros de ciencias, em geral, bem como a visao comum das pessoas em
relacdo as trajetorias e os alcances dos jatos de agua produzidos atraves de furos laterais em urn
vaso corn agua, sao como esta mostrado na Figura 1 do texto a seguir. Entretanto, a figura
mostrada nAo corresponde ao que ocorre na realidade. 0 consenso geral nesse equivoco revela,

de certa forma, que ainda a pequena a disposicao geral para a averiguacao e a experimentacao
no campo da educacao em ciencias sendo a conquista dessa nova atitude, uma das nossas
prioridades.

PRODKAO, AVALIAcA0 E UTILIZAcA0 DE UM VIDEO PARA 0 ENSINO DE FISICA
MODERNA : TEMA "RADIAcA0 COSMICA"
O. S. Pereira, E. W. Hamburger, D. R. S. Bittencourt, M.G.Tassara*

Institut° de Fisica - USP , *Escola de ComunicacOes e Artes - USP
O ensino da fisica ressente-se, principalmente no Brasil, da falta de videos que tratem dos assuntos
que fazem parte de seu curriculo, material que pode contribuir muito para melhorar o processo
ensino-aprendizagem. Se ha poucas producoes ou traducOes em portugues para os temas classicos,
a quantidade de videos para ensino de fisica moderna a menor ainda. Corn esse objetivo, a
ESTACAO CIENCIA, Centro de Divulgacao Cientifica da USP e do CNPQ, localizada no bairro
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A socializacao dessas comparacOes permitiu que os alunos estabelecessem analogias entre essas
representacoes e os conteados desta e de outras disciplinas. Nesta atividade o professor
desempenha o papel de investigador que analisa o comportamento dos alunos e coordena a
producao coletiva de conhecimentos gerada em sala de aula. Consideramos que a problematizacao
da realidade favorece a integracao dos conhecimentos produzidos de forma substantiva a estrutura
cognitiva dos alunos.

VIDEO : "SOMBRAS NAS ESTACOES DO ANO."
Silvia Helena Becker Livi (e-mail: SILVIA@JF.UFRGS.BR)
Departamento de Astronomia, Instituto de Fisica UFRGS
Caixa Postal 15051, 91501-970 Porto Alegre - RS
O ensino das estaceles do ano tem sido urn fracasso, pois uma significativa proporcao dos estudantes

carrega conceitos errados ate o fim de sua escolarizacao. E essencial reconhecer o padrao de
movimento do Sol no ceu, o que melhor pode ser observado atraves de sua sombra. Para isso
convern fincar uma vara na vertical (gnomo) num ambiente aberto, observando a sua sombra.
Os professores dificilmente encontrarao tempo para fazer observacOes em todo o ano. Assim
sendo, preparamos urn video que mostra a sombra de urn cilindro colocado na vertical. A
ambiente, no Campus do Vale da UFRGS, em Porto Alegre, tem fundo a oeste. Na edicao usamos
cerca de 6 minutos para cada dia, que se condensam em 10 segundos no video, permitindo que
se note urn leve deslocamento na sombra. 0 video mostra imagens do inverno (no inicio do qual
a menor sombra, perto do meio dia, e maxima), da primavera (quando a menor sombra vai
diminuindo), do verso (quando a menor sombra e minima, mas ainda é notavel) e do outono
(quando a menor sombra volta a crescer). Em Porto Alegre, a menor sombra do dia sempre se
extende para o lado Sul.
As explicacoes que acompanham as imagens informam que no inverno o Sol nasce ao sul do
ponto cardeal leste e se poe ao sul do ponto cardeal oeste, no inicio da primavera nasce exatamente
no leste e se poe no oeste, no verso nasce ao norte do ponto cardeal leste e no inicio do outono,
volta a nascer exatamente no leste e se por no oeste,. Deste modo, no inverno o Sol faz um arco
menor no ceu e leva menos tempo acima do horizonte, portanto os dias sao mais curtos que as
noites. Na primavera e outono dias e noites tem a mesma duracao e no verso os dias sao mais
longos que as noites. Os dois fatores, o tempo e o Angulo de incidencia dos raios solares (deduzido
de sua sombra), se conjugam de modo que a energia acumulada no verso seja bem maior do que
no inverno. Este video deve ser complementado com demonstracOes corn uma esfera para
representar a Terra e uma fonte de luz para representar o Sol. Apoio: CAPES/PADCT/ SPEC e
PROREXT-UFRGS.

BANCO OTICO
Ana Claudia Monteiro Carvalho, Luis Fernando Monica Borelli, Prof. Dr. Alberto Gaspar
UNESP - Faculdade de Engenharia
A Otica Geornetrica constitui urn dos tepicos da Fisica menos trabalhado nos cursos de 20 grau.

Entretanto, seus principios e aplicacoes podem ser explorados de maneira relativamente facil em
atividades experimentais. Essa facilidade na verificacao experimental nos motivou a apresentar
urn prototipo de urn banco Otico feito corn material de baixo custo. A opcao por esse tipo de
material leva ern conta as dificuldades para a aquisicao e montagem de experiencias que auxiliem
o trabalho dos professores. Sua construcao e manuseio sao bem simples, possibilitando a realizacao
de iniimeras atividades experimentais corn resultados satisfatorios.
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da Lapa, na capital de Sao Paulo, produziu o video RADIAcA0 COSMICA a partir da necessidade
da propria area de ensino, assim como, da necessidade dos professores de fisica e de ciencias
grau), conforme constatacao em cursos de atualizacao realizados. Descreveremos o processo de
producao do video, partindo da discussdo do terra corn os professores e da ausencia de videos
cientificos brasileiros ate a elaboracao do argumento, do roteiro, edicao e filmagens. Discutiremos
os criterios de avaliacao adotados e as propostas para a sua utilizacao nos cursos de fisica e
ciencias do 10. grau.

UMA ANALISE DAS NOVAS RECOMENDAcOES,PARA 0 CALCULO DE INCERTEZAS EM
MEDVES FISICAS
Roberto A. Stempniak

Universidade de Taubate 12.060-440 Taubate, SP
A existencia de uma orientacao dos Orgdos normativos de metrologia a nivel internacional ja
esta provocando uma mudanca na forma de se interpretar e apresentar o resultados de medicoes
fisicas. Neste trabalho fazemos uma analise do documento, editado pela ISO (International Organization for Standardization), "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" e de
suas implicacoes do ensino do trabalho experimental em Fisica ressaltando a diferenca entre a
maneira tradicional e a nova de se interpetar erros aleatorios e sistematicos, do calculo de
incertezas e da nomenclatura proposta que, juntamente corn o Sistema Internacional de Unidades
(SI), tern a finalidade de uniformizar a representacao dos resultados experimentais.

PROPOSTA DE TRABALHO DO GRUPO DE CIENCIAS PARA 0 PROGRAMA DE
EDUCAcA0 A DISTANCIA REDE-ESCOLA
Martha Paixdo Linhares , Maria Elena Bassols, Marta Abdalla, Deise Miranda Vianna

Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro, CECIERJ-RJ
O Projeto Rede Escola e uma iniciativa da Secretaria de Ciencia e Tecnologia- RJ, em apoio as
atividades da Secretaria de Educacao, e insere-se no programa de Educacao a Distancia do Estado
do Rio de Janeiro. 0 objetivo do grupo de Ciencias, como integrantes da equipe de trabalho do
projeto Rede-Escola e, alem de elaborar material didatico que forneca elementos atualizados aos
professores das diferentes areas de ensino, contribuir para que a escola incorpore as novas
tecnologias em seu cotidiano. Nos programas de Ciencias para TV, nesta primeira fase, sera°
utilizados, como recursos audiovisuais, videos educativos produzidos pela TV Ontario, o video da
SBF Por Dentro da Materia e a colecao 0 Mundo da Quimica Foi realizado urn primeiro programa
ern carater experimental. 0 terra abordado foi 0 Meio Ambienta nib tem Fronteiras. 0 programa
mostrou uma serie de tees videos sobre a poluicao ambiental, a importacao do lixo industrial em
Taiwan e as consequ'encias ambientais devido a poluicao provocada pelos automOveis nas florestas
dos Alpes. 0 objetivo do programa piloto foi trabalhar o terra do ponto de vista dos professores
das diferentes areas de atuacao no ensino. Queremos tornar cada programa um assunto que desperte
o interesse de todos os professores, e nao somente daqueles da area especifica abordada. A perspectiva
de trabalho e abordar os assuntos do conteildo do segundo grau de uma forma ampla, desde o
ponto de vista historic°, da pratica escolar ate insercao na vida atual. 0 formato do programa sera
adaptado a cada situacao aos recursos existentes.

NOVOS ENFOQUES DE OTICA GEOMETRICA
Eduardo C. Valadares, Luiz A. Cury*,. Luiz A. Macedo Ramos**
*Universidade Federal de Minas Gerais; ** Maxwell Metalurgia e Equipamentos Cientificos
Ltda
Em todo o mundo, alunos cursando fisica tem dificuldades conceituais referentes a formacao de

imagens produzidas por lentes convergentes ou espelhos concavos, sobretudo quando as lentes
e os espelhos sao parcialmente cobertos. No presente trabalho exploramos algumas experiencias
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simples e facilmente reprodutiveis que colocam o aluno em conta to direto com o problema e os
conceitos subjacentes. As experiencias basicas propostas utilizam uma lente convergente (por
exemplo uma lampada de filamento cheia d'agua), uma fonte luminosa (por exemplo, uma vela
de cera), filtros coloridos e urn cartao opaco - materiais que estao ao alcance de qualquer escola.
As experiencias propostas permitem ao aluno concluir facilmente que coda ponto da lente ou
espelho recebem raios de todo o objeto, caso ele emits raios luminosos em todas as direcOes.
Outras experiencias propostas, que utilizam uma caneta laser e uma lente cilindrica acoplada ao
laser, permitem demonstrar experimentalmente que o foco da lente ou espelho pouco muda se
eles forem parcialmente cobertos. As experiencias propostas permitem tambem introduzir aos
alunos os fenOmenos de espalhamento de luz, polarizacao e aberracao, bem como a relacao dos
experimentos apresentados coin a fisica do cotidiano.

UMA ABORDAGEM DA FISICA NAO LINEAR ATRAVES DE UM OSCILADOR MECANICO
Klaus Weltner, Sergio Esperidiao, Roberto AndradeInstituto de Fisica da UFBA- Rua Bardo de Geremoabo s/n Campos Universitario
de Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia Universitat Frankfurt (Alemanha)*

0 pendulo gravitacional, oscilacaes harmonicas, amortecidas e forcadas sac) assuntos tratados
nos cursos iniciais de Fisica trazendo vantagens para o aluno abordar a fisica nao linear comecando
corn fenOmenos conhecidos. Mostramos como se pode obter atraves de urn pendulo gravitacional
dois modos das oscilacOes respondentes na regiao de major amplitude e o transit° para o caos.
Usando o mesmo pendulo como oscilador e trocando a forca restauradora da gravitacao por
molas num arrajo nao - linear é possivel demonstrar tres ate cinco modos das oscilacaes estaveis.
Cada urn corn uma amplitude diferente e uma fase diferente.0 arranjo experimental é de facil
reproducao e seu custo a baixo. Os experimentos vao demonstrar as condicoes para a estabilidade
das oscilacoes discutidas.

UMA NOVA SEQUENCIA DO CONTEUDO PROGRAMATICO DE UM CURSO BASICO DE
ELETROMAGNETISMO
Virginia M. Alves e Paulo R. Krebs
Universidade Federal de Pelotas - RS

Tradicionalmente o programa da disciplina de Fisica Basica sobre Eletromagnetismo coincide
corn a sequencia dos capitulos apresentada no livro-texto (em geral, Halliday e Resnick ou
Tipler). Duran te os semestres em que seguimos esse programa, identificamos algumas
dificuldades apresentadas pelos alunos no entendimento de varios conceitos como, por exemplo,
o de Campo Eletrico e o da Lei de Gauss.
Alem disso, os capitulos especificos sobre eletromagnetismo ficavam comprimidos no final do
curso o que acarretavam uma abordagem mais superficial sobre temas como Lei de Ampere e
Lei de Faraday-Lenz, ja que sao destinados para essa disciplina seis horas semanais, incluindo
aulas de laboratOrio. Assim, sem pretender alteracoes dramaticas no desenvolvimento da
disciplina, introduzimos uma seqiiencia de conteudos na qual topicos de eletromagnetismo
foram desenvolvidos simultaneamente com topicos de eletrostatica e de eletrodinamica. Corn
isso, por exemplo, o estudo da campo eletrico e da Lei de Gauss tornou-se mais concreto a partir
do estudo do campo magnetic° (mais visivel) e da Lei de Ampere (mais simples). Ou seja,
verificamos a reducao da distancia entre os conceitos anteriormente tratados no inicio e no final
do curso (tais como campo e dipolo), que confundia os alunos, reforcando o entendimento da
origem da forca a partir da interacao entre campos.
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ESTUDANDO ENERGIA COM 0 CATAVENTO : ENSINO DE FISICA E CULTURA TECNOCIENTIFICA DO HOMEM CONTEMPORANEO
Marcos Pires Leodoro
Escola Tecnica Federal de San Paulo / Colegio Giordano Bruno (SP)
Nesse trabalho estamos apresentando urn exemplo de atividade de ensino de fisica que contempla

aspectos do ensino das ciencias que achamos importantes e que tern sido ignorados nos cursos de
primeiro e segundos graus. Estes aspectos referem-se a alfabetizactio cientifica como urn processo que
ndo apenas contempla o conhecimento e manipulacdo de conceitos cientificos, mas a capacidade de
situar o contexto da ciencia na cultura e sociedade humanas. Considerando os diversos periodos da
historia em que a a ciencia esteve mais ou menos vinculada a tecnica e ao poder estatal ou religioso,
entendemos que na contemporaneidade as relacoes entre ciencia, tecnologia e sociedade gozam de
uma complexidade que cabe a escola, e em particular ao curso de fisica, estar desvelando.
A exemplificacao de conceitos fisicos a partir das suas aplicacoes tecnolOgicas , constitui-se em
uma excelente pratica metodologica. Escolhemos o conceito de energia e o es tudo das suas
fontes alternativas, em particular, o vento para exemplificar nossos pressupostos. Atraves da
construcdo e manipulacao de urn catavento e uso de alguns elementos teoricos, propomos algumas
discussOes relacionadas a obtencao, transformacdo e uso da energia. 0 uso de materiais simples
e a proposta de atividades como a que apresentaremos, podem contribuir de forma concreta,
original e eficiente para a divulgacao e desenvolvimento da cultura cientifica em nosso pais.
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LABORATORIO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR PARA A ALTERAcA0 DAS
CONCEPOOES ALTERNATIVAS DE MOVIMENTO E FORcA
Ms.Maria Ines de Affonseca Jardim*, Dra. Helena Faria de Barros**

*( Departamento de Ciencias Exatas, Centro de Ensino Superior Plinio Mendes dos Santos, MS),
**(Departamento de pOs-graduacao, Universidade Catolica Dom Bosco, MS)
Muitos professores tern se preocupado corn o baixo indice de aprendizagem significativa de
conceitos e a falta de entusiasmo e motivacao nas aulas de Fisica. Poucas sao as sugestoes praticas
de procedimentos metodolOgicos alternativos que podem auxiliar o professor na tarefa de
minimizar este problema.
Nave aulas foram ministradas em duas salas de 1° ano do segundo grau de uma escola da rede
estadual de ensino de Campo Grande, MS onde os conceitos abordados foram os de movimento
e forca. A metodologia utilizada deu importancia especial as ideias previas dos alunos sobre
estes conceitos. Considerou-se o erro como fator importante no processo ensino/aprendizagem.
As aulas foram sempre acompanhadas de atividades praticas simples que procuraram levar o
aluno a constatacao de seu erro conceitual, alem de procurarem mostrar os conceitos
cientificamente aceitos.
Constatou-se que os alunos ap6s terem tido as aulas teOrico/ praticas, apresentaram urn
progresso em termos de mudanca conceitual.

E

necessario, para que ocorra aprendizagem significativa de conceito, que os professores de
Fisica de 2° grau passem a dar mais importancia aos conceitos alternativos de seus alunos.
Alguns procedimentos podem ser utilizados por estes professores na tentativa de oportunizar
momentos onde estes alunos possam aperceber-se de seus erros conceituais sem se considerarem
culpados por isto. A atividade pratica mostrou-se Otil, para as salas de aula onde o experimento
foi desenvolvido, como ferramenta auxiliar do professor no processo de conseguir que o aluno
tome conhecimento de suas concepv3es alternativas, relativas aos conceitos estudados e a partir
dai colocar-se num processo de busca de novas explicacoes (conceitos cientificamente aceitos)
para os fenOmenos observados.

VERIFICA00 DA SUBSTITUIcA0 DE CONCEITO$ ESPONTAKOS POR CONCEITOS
CIENTIFICOS EM UM CURSO DE OTICA GEOMETRICA
Jesus de Oliveira; Sergio L. Talim

Universidade Federal de Minas Gerais - Colegio Tecnico - Setor de Fisica
Email: talim@coltec.ufmg. br
Nossapretensao foi organizar urn curso introdutOrio de Otica visando o objetivo de introduzir
o estudo desta ciencia como uma parte significativa da educacao geral dos estudantes. 0 curso foi
aplicado a professores de ciencias que trabalham de 5' a 8a series do primeiro grau, que ensinam
esta materia em sua disciplina.
Procuramos dar enfase aos processos ligados a interpretacao das informacoes recebidas do nosso
meio ambiente pelo sentido da visao e aos modelos que sao construidos a partir dessas
interpretacOes, que muito frequentemente estao em conflito com os modelos e conceitos da
Fisica oficial. A experiencia tern demonstrado que os cursos introdut6rios de aka nao modificam
de modo significativo a situacao, por nao terem a intencao clara de atuar nesse campo.
Procuramos utilizar uma metodologia baseada na atividade do aluno fazendo sugestdes de
trabalhos experimentais, de investigacOes praticas e de discussao de prolemas e dificuldades
ligadas ao processo de visao e a formacao e interpretacao de imagens. Os textos apresentados sao
bastante sucintos, mas ha uma lista grande de problemas, questoes e observacoes experimentais
envolvendo equipamentos simples.
Para avaliar o sucesso do curso na substituicao de conceitos espontaneos por conceitos cientificos,
aplicamos urn pre-teste. ApOs o curso o teste foi reaplicado (agora como um pos-teste) e os
resultados dos dois testes foram comparados. Os resultados obtidos nos levam a acreditar que o
curso teve sucesso no seu objetivo de provocar uma mudanca nas concepcoes espontaneas do
grupo sobre os assuntos introdutorios de Otica.
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REPRESENTAQOES DO UNIVERSO EM CRIANCAS DO 1 0 GRAU
Cristina Leite*, Sergio M. Bisch**, Yassuko Hosoume***, Jose Alves da Silva""
*(graduanda, IFUSP), **(FEUSP e UFES), ***(IFUSP), *'(graduando, IFUSP)
No 12 Grau, desde as series iniciais, algumas noceles sobre os astros, o ceu e o universo costumam

ser ensinadas as criancas, fazendo parte dos curriculos oficiais. Neste trabalho, buscamos investigar
como e o universo das criancas, visando fornecer subsidios a elaboracao de propostas para o
ensino de Astronomia no 1q Grau. Nossa investigacao baseou-se em entrevistas individuais
feitas corn criancas na faixa de sete a doze anos, nas quais se solicitava a execucao de algumas
atividades, tais como desenhos e o use ou construcao de modelos. A parte principal da entrevista
consistia na construed°, pela crianca, de urn modelo tridimensional de universo, utilizando
objetos de isopor suspensos em fios de nylon. A forma, tamanho, cor e a posicao dos objetos
utilizados para representar os astros eram livremente escolhidos pela crianca. Identificamos
dois tipos basicos de representaeOes: uma delas, que denominamos "universo saco", tende a uma
configuraedo plana e horizontal, bidimensional, corn os astros distribuindo-se aleatoriamente,
e, a outra, urn "universo em camadas", que tende a uma configuracao vertical, unidimensional,
corn uma distribuiedo hierarquizada dos astros. Observamos que a crianca acha-se ern grande
parte imersa no mundo do sensivel, sua atencao acha-se voltada para caracteristicas corn forte
apelo sensorial, tais como as cores e formas dos astros. Geralmente ha uma forte dissociacao
entre "ceu" e "universo", "terra-chao" e "terra-planeta". As vezes, a Lua e o Sol sao concebidos
como discos e o ceu como uma calota esferica que circunda a Terra, a direcao vertical é percebida
como uma direcao privilegiada e os astros ficam no alto, "acima" de nossas cabecas. Constatamos
que as representacoes mentais das criancas corn relacao ao universo e aos astros nem sempre sao
tridimensionais, nalguns casos sao bidimensionais ou, ate mesmo, unidimensionais.

PROBLEMAS ABERTOS EM INDUCAO ELETROMAGNETICA
Fernando Cesar Ferreira, Moacyr Ribeiro do Valle Filho"
* pOs-graduacao em Ensino de Fisica IF/FE USP, ** Faculdade de Educacao USP

Utilizando em parte o modelo de resoluedo de problemas abertos, apresentado por Gil Perez,
propusemos duas situacoes de abordagem onde sao discutidos, corn os alunos, fenOmenos da
inducao eletromagnetica. A metodologia de pesquisa inclui entrevistas semi-estruturadas corn
29 alunos de magisterio de uma escola da rede estadual de Sao Paulo. A intencao de utilizar
alunos de magisterio baseia-se na riqueza que os problemas abertos a presentam para a
compreensao global de conceitos fisicos, tao necessaria a estes futuros professores nas series
iniciais. Na primeira situacao de entrevista realiza-se corn o aluno a experi'encia do anel saltante;
uma bobina, urn nitcleo de ferro, urn conjunto de aneis que saltam no momento em que os
circuitos sao fechados, surpreendendo os entrevistados. Porque os aneis saltam? Esta e a questa)
central que organiza toda a entrevista. Que ideias sobre a interacao das cargas e campos magneticos
os alunos utilizam nas suas tentativas de explicacao? Alem de constituir - se em urn levantamento
de concepcOes espontaneas e de temas de interesse para o aluno, esta demonstracdo é urn
problema aberto: envolve a analise qualitativa e o levantamento de hipoteses fundamentadas
sobre o fenomeno. A segunda situacao abdica do aparato experimental para reunir no enunciado
de urn problema um genero literario e uma afirmacao cientifica suficientemente geral que
permits caracteriza-lo como urn problemas aberto. Encontramos nos resultados ideias semelhantes
aquelas descritas por outros pesquisadores sobre as concepcOes que os alunos tern sobre
magnetismo e eletricidade. Estes, por exemplo, ainda que nao tenharn utilizado a palavra campo
descrevem a presenca de uma regicio de influencia em torno da bobina. Esperamos que a partir da
analise dos resultados obtidos possam ser elaboradas estrategias de resolucao de problemas em
nivel quantitativo e formal.
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MUDAKA CONCEITUAL E FISICA MODERNA: UMA ESTRATEGIA GERAL PARA 0
ENSINO DA TEORIA DO FOTON
*Arruda, S. M; *Scarminio,j.; "Villani, A; **Mariani, M.C.
*Departamento de Fisica - UEL, **Institut° de Fisica - USP
*E-mail: arrudas@SercomteLcom.br
Entrevistas corn estudantes de graduacao e mesmo pOs-graduacao em Fisica tern revelado diversas

dificuldades apresentadas por eles em relacao a compreensao de alguns conceitos da Fisica
Moderna, como os conceitos relativisticos e conceitos sobre a radiacao (futon). Em particular, tais
concepcoes sao consideradas pouco plausiveis e o aprendizado decai rapidamente algum tempo
depois da ins truca o. Baseados num trabalho previo sobre o aprendizado da Teoria da
Relatividade Especial (TRE), nos situamos essas dificuldades dentro de urn problema mais geral,
ou seja, o aprendizado de um conceito sem a correspondente reorganizacao de sua ecologia
conceitual. A partir de uma analogia entre o processo de aprendizado e o desenvolvimento
historico da TRE, nos concluimos que as dificuldades de aprendizado da teoria ocorrem porque
nos cursos melhores estruturados ha uma aceitacao apenas provisOria da Teoria, sendo sua
plausibilidade externa as conviccOes do aluno. Para tornar o aprendizado mais duradouro, a
analogia sugere que isso poderia ser conseguido quando eles sao capazes de dar algum suporte
teorico a ele, ou seja, a estabilidade do aprendizado depende mais da justificacao interna da
teoriaque de sua compatibilidade com os resultados experimentais. Com base nas consideracoes
feitas acima e em pesquisa previa sobre o ensino dos principios de conservacao em mecanica, nos
estamos propondo uma estrategia geral pra o ensino da Fisica Moderna, em particular pra a
construcao significativa do conceito de fOton, envolvendo os seguintes passos: (a) tornar a
experimentacao problematica; (b) discutir as ideias do senso-comum e ideias classicas; (c) discutir
o contexto historico; (d) articular a nova teoria. Nesse trabalho, trataremos, mais extensamente
dos problemas apontados e dos pontos da estrategia geral proposta, em especial o item (a), em
relacao ao qual temos alguns resultados preliminares baseados em analises de relatOrios sobre
o efeito fotoeletrico.

0 ERRO PRESENTE NAS PROVAS DISCENTES E SEU PAPEL NA AVALIAcA0
Aparecida Valquiria Pereira da SilvaDep. Fisica/Faculdade de Ciencias/UNESP ( Bauru / SP)

Tradicionalmente as provas tern sido usadas para o professor atribuir notas aos seus alunos.
Estudos como os de Nale(1973) e Hosoume(1978) indicam que analise dos erros dos alunos, pode
ser uma fonte muito rica de informaciies sobre a aprendizagem, especialmente na busca da
formacao de urn conhecimento sobre as dificuldades que os alunos enfrentam ao lidar corn os
contelados das disciplinas ou no processo de aprender novas habilidades, e sobre problemas e
limitacoes dos procedimentos e materiais instrucionais. Mais recentemente Furio & Ortiz (1983),
pardo & sanjose (1985) e Home (1987) realizaram estudos envolvendo erros cometidos pelo
alunos visando obter dados que favorecessem a analise de mudancas conceituais. 0 estudo
realizado, acerca do ensino de Estatica para futuros arquitetos, teve como objetivo identificar
quais e de que natureza eram as dificuldades de aprendizagem atraves da analise dos erros
cometidos pelos alunos nas provas, tentando compreender seus possiveis determinantes e, em
funcao dessa compreensao, apontar direcOes para uma restruturacao do programa de ensino.
Foram analisadas as provas de dez alunos num procedimento em que, inicialmente foram
resolvidas as questoes, relacionando cada etapa da resolucao corn os objetivos da disciplina e
estabelecendo os indicadores de aprendizagens para, em seguida, examinar as provas, buscando
determinar a presenca dos indicadores de aprendizagem, o que possibilitou realizar o
levantamento de erros cometidos pelos discentes, em cada questa° das provas, caracterizandoos quanto ao tipo e inferindo as suas causas provaveis. Da comparacao do desempenho nos dois
instrumentos de avaliacao foram analisadas as caracteristicas do programa proposto que poderiam
ter contribuido para tais desempenhos, bem como aspectos mais amplos do curriculo escolar do
aluno, capazes de explicar os referidos desempenhos.
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ALGUMAS ATIVIDADES DE ENSINO VISANDO ALTERAcA0 NAS CONCEPOES DE
ESTUDANTES SOBRE ASPECTOS DO CAMPO GRAVITACIONAL TERRESTRE
Luiz Eduardo da Costa Ferreira *, Roberto Nardi **
Curso de Especializacao em Ensino de Ciencias e Matematica - UNESP - Campu de Bauru
e-mail: Luiz@laser.com.br, **Depto. de Educacao - UNESP - Campus de Bauru e-mail:
Nardi@azul.bauru.unesp.br

Pesquisas anteriores mostram as concepcoes de estudantes sobre aspectos como espaco, forma e
forca gravitacional do planeta Terra, bem como a psicogenese destas concepcoes (Nussbaum e
Novick, 1979; Nardi, 1990, 1994). Neste trabalho procurou-se propor atividades de ensino que
facilitassem a evolucao de concepcOes espontaneas sobre o tema para concepcoes mais proximas
as consideradas cientificas. Para tanto selecionou-se uma concepcdo espontanea que geralmente
ocorre em estudantes na faixa etaria correspondente ao 2o. grau e ate mesmo em universitarios
e professores. Trata-se da crenca que o campo gravitacional terrestre existe apenas ate urn "limite",
que geralmente a coincidente corn o "fim da atmosfera". Analisando-se a Histeria da Ciencia,
observa-se que tal modelo a semelhante ao chamado "orbis virtutis" proposto por Gilbert em
seu "De Magnete" de 1600. As atividades de ensino sao desenvolvidas atraves de tees situagoes
problematizadoras: numa delas reproduce- es (desenhos) de varios modelos sobre o planeta
Terra, escolhidos dentre modelos de alunos e outros conhecidos na Historia da Ciencia sao
apresentadas aos estudantes, divididos em grupos. Estes sao chamados a selecionar e defender o
modelo escolhido. Uma segunda atividade envolve uma comparacao corn o campo magnetic°
atraves da analise do efeito de urn ima coberto por uma folha de papel. Quando se derrama
limalha de ferro de diferentes massas, mostra-se que existem diferentes limites aparentes para a
acao do ima. Numa terceira situacao utiliza-se a luz para analogia ao campo gravitacional:
solicita-se a urn aluno que, munido de uma lanterna acesa, afaste-se de urn objeto ate que nenhum
efeito da luz da lanterna e percebido. A iluminacao e entao reduzida na sala, mostrando que o
efeito da luz ainda existe. Numa discussao final o professor procura relacionar as analogias a
questa° do campo gravitacional terrestre. 0 objetivo final é que os estudantes se aproximem do
conceito de campo, onde a forca a inversamente proprorcional a distancia, diminuindo
gradativamente ate o infinito; contrariamente a concepcao da maioria dos alunos que insistem
ern urn "limite" para o campo gravitacional terrestre.

UM ESTUDO DA ELETRICIDADE ATRAVES DE UMA APLICAcA0 DE ANALOGIAS E
METAFORAS
Ines Prieto Schmidt *, Eduardo A. Terrazzan **
*(Depto. Fisica, Centro de Ciencias Naturais e Exatas, UFSM) iprieto@oslo.ccne.ufsm.br ,
**(Centro de Educacao, UFSM) terrazza@super.ufsm.br
A utilizacao de analogias no ensino de Fisica tern sido abordada por diversos autores, muitas
vezes, chegando-se a conclusees distintas. Baseados em discuss6es apresentadas por Dupin e
Joshua (1989), fizemos use de duas analogias como estrategias para o ensino de conceitos de
eletricidade. A primeira analogia compara urn circuito eletrico a urn sistema mecanico e a outra
ao funcionamento de urn refrigerador. Elas foram aplicadas no desenvolvimento de uma
disciplina de Fisica a duas turmas do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa
Maria. Dentro do curriculo de Agronomia, esta disciplina localiza-se no segundo semestre e
engloba conteudos basicos de eletricidade, magnetismo, arca e fisica moderna. Neste trabalho,
apresentamos e comentamos os resultados obtidos corn esta aplicacao, procurando estabelecer
parametros para analise de sua validade.
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TOPICOS DE FISICA MODERNA E CONTEMPORANEA NO 2° GRAU:PRINCIPIO DA INCERTEZA
Jonh Edson Ribeiro de Carvalho , Maximiniano Antonio G. Gouveia, Priscila Silva de Sousa
Instituto de Fisica - UFF - Universidade Federal Fluminense/ RJ

Desenvolve-se uma analise sobre a pratica do ensino de ciencias, em particular da fisica no 2°
grau. Nela as ideias e opiniOes formadas pelos professores sobre varios aspectos do ensino e da
aprendizagem das ciencias sao alguns dos maiores obstaculos para uma mudanca didatica.
Destaca-se que no processo de conhecimento deve existir uma relacao entre o dominio conceitual
e o dominio metodologico em que o pensar e o fazer pesquisa estao em interacao. Constata-se a
importancia da Introducao de Fisica Moderna e Contemporanea no 2° grau como instrumento de
melhoria no ensino, baseada na evolucao historica do conceito desde o seu surgimento a partir
do senso comum, sugerindo a aplicacao a partir dos limites da fisica classica. Foi escolhido o
topico Principio da Incerteza, mostrando as caracteristicas da mecanica e termodinamica do final
do seculo XIX e as estruturas Newtonianas que foram rompidas. Trazendo um campo de
observacao nao destacado no 2 ° grau, que trata apenas de problemas macroscopicos, negando
ao aluno a oportunidade de refletir sobre a interferencia do mundo microscopic° no seu cotidiano,
ou seja, das relacaes das particulas elementares na composicao da materia, levando o aluno a
procura de urn mundo mais profundo e a busca de explicacoes para fenomenos presentes no seu
ambiente devido aos avancos tecnolOgicos. A abordagem desse conteado sera realizada apos urn
levantamento das concepcoes dos alunos a respeito da estrutura ateimica da materia no momento
em que for tratada o espectro de radiacoes em Fisica Termica. A seguir aplica-se urn tex to
acessivel ao aluno de 2° grau, corn o objetivo de suprir a deficiencia de material dicta tico e deste
modo provocar discussao, assentamento de ideias e possivel mudanca conceitual.

A QUESTAO DOS OBSTACULOS NO ENSINO DE FISICA: DA IDENTIFICAcA0 A SUPERAcA0
Jose Augusto de Carvalho Mendes Sobrinho*, Paulo ROmulo de Oliveira Frota**
*Doutorando em Ensino de Ciencias Naturais/UFSC e Professor Assistente da UESPI,
*"Doutorando em Ensino de Ciencias Naturais/UFSC

0 objetivo desteestudo a levantar uma seqiiencia de obstam/os e dificuldades presentes no processo
ensino-aprendizagem da Fisica, como disciplina presente no curriculo de 2° Grau do sistema
educacional brasileiro. Tendo como fundamentacao teOrica o epistemologo Gaston Bachelard e o
pesquisador e educador Jean- Pierre Astolfi. Utilizando-se conceitos como forca, velocidade e
deslocamento apresenta-se uma serie de obstliculos relaciona dos a experiencia primeira, ao
conhecimento imediato, ao use abusivo de imagens, aos aspectos semanticos e formal dentre
outros e que dificultam a apropriacao do conhecimento cientifico. Como os educandos produzem
suas vivencias em urn contexto socio-cultural determinado, trazem a sala de aula, conhecimentos
previos que devem ser valorizados, mas, ao mesmo tempo, produzem obstaculos que devem ser
questionados e superados. Embora se saiba da complexidade da tarefa, e fundamental a eficiencia
do processo pedagogico

IDENTIFICAcA0 DE MODELOS MENTAIS EM ALUNOS DE FISICA GERAL, NA AREA DE MECANICA
Isabel Krey, Marco Antonio Moreira, Rearm Greca, Maria do Carmo B. Lagreca, Mauro Costa de
Andrade, Luciana Mallmann, Alessandro Aquino Bucussi

Instituto de Fisica - UFRGS, Caixa Postal 15051 CEP 91501 - 970 POA - RS
Trata-se de urn estudo preliminar realizado corn base na Teoria dos Modelos Mentais de JohnsonLaird (1983). Seu objetivo geral foi de tentar identificar modelos mentais referentes a alguns
conceitos fisicos (na area de Mecanica) utilizados por estudantes universitarios. Trabalhamos em
situacao real de sala de aula desenvolvendo, alem das atividades usuais de avaliacao da disciplina,
diversas atividades this como elaboracao de mapas conceituais, praticas experimentais orientadas,
monitoria e entrevistas corn a finalidade de inferir modelos mentais utilizados pelo alunos.
Aparentemente alguns alunos formam modelos mentais dos conceitos cientificos, enquanto
outros nao formam. Porem, this modelos sao restritos a determinados conceitos, nao integram a
disciplina como urn todo.servindo apenas para certos tipos de problemas. Mais detalhes sao
apresentados nos resultados.
80

OS "TIJOLOS" DO CONHECIMENTO.UMA ABORDAGEM QUALITATIVA SOBRE A
DIFEREKA ENTRE PESO E MASSA.
Emerson F. de Lucena, Odete P. B. Teixeira

UNESP-Campus de Guaratingueta-Deptartamento de Fisica e Quimica - OPBT @ feg.unesp.br
A nocao intuitiva de associar a presenca de forcas ao esforco muscular é comum nos alunos
quando trabalhamos os conceitos de peso e massa. Procuramos explorar os pontos de conflito e
similariedade entre o conhecimento previo e o cientifico (atraves de discussOes orais
posteriormente sistematizadas por questionarios). A situacao estatica analoga de duas maos
exercendo forca uma contra a outra e a de urn tijolo parado sobre a mao permite ao aluno
visualizar a presenca de uma forca na vertical que esta equilibrada por outra forca originada
pelo esforco muscular. Compreendendo que para urn corpo estar parado a necessario o equilibrio
entre duas forcas, o aluno pode entender mais facilmente que todos os corpos possuem massa e
cujo valor, em uma balanca com bravos, a determinado pela quantidade de urn objeto (utilizado
como padrao) colocado em urn dos pratos da balanca cuja forca total consegue equilibrar a forca
que o outro objeto exerce sobre o outro prato.

VISA° DE ESTUDANTES DO 20. GRAU SOBRE A INSERCAO DA FISICA
CONTEMPORANEA NO CURRICULO
0. S. Pereira

Institute de Fisica - USP/ Institute de Ciencias Exatas e TecnolOgicas de Sao Paulo - UNIP
Muitas pesquisadores da area de ensino de fisica tern discutido a necessidade de se adequar o
curriculo de fisica do 2o. grau a fisica "real", inserindo a fisica contemporanea. Apesar dos varios
trabalhos que discutem o assunto, poucos tern se preocupado em mostrar o que os estudantes
pensam sobre o assunto e quais sao suas expectativas e interesses sobre essa questao. De 1993 a
1996, a partir de atividades extra-classe, avaliacao de visitas a exposicoes cientificas do Programa
Ciancia Educacao - IFUSP, de cursos de atualizacao para professores e de palestras para mais de
500 estudantes de 2o. grau, reunimos urn grande ntimero de respostas de estudantes sobre a
insercao da fisica contemporanea no 2o. grau. Apresentaremos urn resumo da analise desses
questionarios e discutiremos algumas propostas praticas a partir da visdo dos estudantes.

SOMOS ARISTOTELICOS, SEREMOS GALILEANOS?
Ka' tia Maria Nascimento Toledo, Ruth Marina Lemos Ribeiro
e mail: ruth@metalink.com.br
-

Corn o objetivo de mostrar aos estudantes que num primeiro momento, mesmo se tratando de
pessoas corn 'conhecimento formal' a Fisica aristotelica aparece como resposta imediata a varias
questoes, foram apresentados a alunos do primeiro ano do segundo grau alguns conceitos
aristotelicos em oposicao a conceitos galileanos.
A fim de que os proprios alunos verificassem o alcance da Fisica aristotelica, foi encomendada a
estudantes de escolas publicas e particulares de BH uma pesquisa intitulada "Somos em grande
maioria aristotelicos ou absorvemos a Fisica Moderna?", na qual foram feitas perguntas simples
que remetem a conceitos e informacaes cientificas a pessoas diversas (estudantes universitarios,
profissionais liberais ligados ou nao a area de exatas, criancas, etc).
Os alunos, motivados pelo trabalho verificaram a abrangencia da Fisica aristotelica e pautados
na Fisica Moderna foram capazes de analisar as respostas e julga-las como corretas ou nao dentro
do conhecimento formal aceito atualmente.
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CONHECIMENTO PREVIO E 0 ENSINO-APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE
VELOCIDADE
Gilmar Bento, Odete Pacubi Baierl Teixeira
Universidade Estadual Paulista - campus de Guaratingueta, E-Mail opbt@feg.unesp.br

Urn dos problemas envolvendo a aprendizagem e o ensino e a maneira como conhecimento
previo interfere no aprendizado presente. Atentando para esse fato, a nossa proposta para o
desenvolvimento do conceito do conceito de velocidade, em sala de aula, corn alunos do primeiro
ano do segundo grau. Questionamos, primeiramente, a sequencia logica desse contend° nos
livros didaticos de Fisica devido a maneira linear corn que o assunto a apresentado,
Na medida em que os conceitos cientificos, nao raras vezes, estao em desacordo corn as concepciies
que os alunos trazem para a sala de aula, nao podemos ignorar essas nociiies ou ideias, pois elas
acabam interferindo no aprendizado do aluno.
Desta maneira procuramos elaborar uma seqUencia pedagogica para o desenvolvimento do
conceito de velocidade em sala de aula para alunos do primeiro ano do segundo grau.
Nossa sugestao envolve a confrontacao dos conhecimentos previos que os alunos possuem com
situacOes de conflito, visando uma reconstrucao do conceito a ser estudado. Propomos, desta
forma, a formulacao de questoes que envolvam o conflito de ideias, a visualizacao dos
movimentos atraves de maquetes e de atividades onde as situacoes possam ser explicadas segundo
o ponto de vista do aluno, porem, de forma que o professor possa propor discussoes objetivando
urn refinamento conceitual.

CONCEITOS ESPONTANEOS DE CRIAKAS SOBRE FENOMENOS RELATIVOS AO
CALOR: ANALISE QUALITATIVA
Maria de Nazare Bandeira dos Santos *, Maria Luisa Mendes Mesquita**
*(Pror do Dept° de Fisica/CCN/UFPI), ** (Prof' de Fisica do 2° grau)

Nas aulas de Fisica e recomendavel que se de ao aluno oportunidades para exercitar seu raciocinio
e descobrir relacOes entre fenomenos e grandezas Fisicas.A rotina de muitas aulas se restringe a
fazer o aluno acreditar em formulas magicas e trabalhar mecanicamente. Qualquer melhoria no
desempenho do professor passa pela identificacao, analise e tratamento das dificuldades
conceituais e cognitivas de seus alunos.Fertomenos relacionados ao calor e urn dos contendos em
Fisica ao qual a maioria dos alunos ja no 2° grau ainda sentem dificuldades em assimilar de fato
seus significados e relacoes.Visando contribuir para sanar este problema, o presente trabalho
tern como objetivos: levantar dados sobre a linguagem empregada por criancas ao explicar
fenennenos relativos ao calor,antes que tenham ja feito urn estudo formal sobre o assunto;
conhecer e analisar estas linguagens, para caracterizar o estagio de raciocinio e conhecimento
sobre fenOmenos relativos ao calor; servir de instrumental no planejamento de uma nova
metodologia de ensino.0 trabalho foi desenvolvido atraves de quatro atividades padronizadas
aplicadas a alunos de 2 a a 4a series do 1° grau menor (8 a 13 anos de idade) de Escolas Publicas
Estaduais.Em todas as atividades o instrutor procurou ao maximo nao dirigir ou conduzir as
criancas a respostas especificas. As nociies investigadas foram: conceito de calor, fontes de calor,
temperatura e formas de transmissao de energia termica.Os resultados foram expressos em
termos da prOpria linguagem utilizada,pelas criancas ao reagirem as atividades desencadeadoras
que lhes foram propostas.Este tipo de pesquisa nao tera sentido se esgotada neste estagio,
constituindo estes resultados urn acervo de informacoes disponiveis a analise e aplicacao na
pratica pedagogica.
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QUANTO TEMPO 0 TEMPO TEM ? DAS CONCEPOES DE ALUNOS

A ATUALIZAcA0 DE PROFESSORES

Marcia Serra Ferreira e Marilia Faria da Costa
Projeto Fundao/Setor Biologia - UFRJ

O Ensino de Ciencias, mesmo aquele que se baseia em atividades praticas, costuma ser trabalhado
de forma fragmentada. Muito embora as propostas curriculares venham avancando na busca da
integracao dos varios conteados, a pratica docente e os livros didaticos ainda estao limitados a
temas estanques.
Buscando reinventar modos de olhar e trabalhar corn a ciencia, elaboramos e ministramos, em
1996, no Projeto Fundao/Setor Biologia - UFRJ (CAPES - PADCT - SPEC), o curso de extensao
Quanto Tempo o Tempo Tern?.

Este foi pensado a partir da fala de alunos do municipio do RJ, cujas concepcoes originaram
categorias que nortearam seu planejamento e de oficinas/cursos decorrentes. Em todas as
atividades, levantamos concepcoes tambem dos professores.
As diferencas nas ideias de alunos/professores apontam para a distancia entre aquilo que
planejamos e o que se realiza na escola, onde pouco se considera o processo educativo como
essencialmente interativo, construIdo por todos que dele participam. Foi urn dos objetivos dos
cursos e oficinas o resgate dessa questa°.
0 curso despertou urn efetivo interesse dos professores em repensar/modificar suas praticas
pedagogicas: primeiro, por explicitar urn conhecimento informal de alunos e professores
usualmente desconsiderado em nossas aulas e, por fim, por atualiza-los teOrica e
metodologicamente em varios conteados escolares sob a 'Rica do tempo, desde a sua genese ate
as nocoes de tempo astronomic°, geologico, cronologico, biologico e psicologico.
A compreensao dos varios tempos nao é uma dificuldade so dos alunos; questoes que
imaginavamos enfocar a nivel metodologico tiveram que ser revistas tambem conceitualmente,
por exemplo. Por outro lado, o tempo se mostrou urn elo bastante interessante na ligacao de
conteados usualmente dissociados, articulando conhecimento e vida nao so no ensino de ciencias,
mas perpassando varias areas do saber, tais como a geologia, a cosmologia, a cronobiologia, a
ecologia e a psicologia, entre outras.

A HISTORIA DA CIENCIA COMO SUBSIDIO PARA A ELABORAcA0 DE UMA ATIVIDADE
DE ENSINO SOBRE VISAO COMO INVESTIGAQA0
Marcelo Alves Barros e Anna Maria Pessoa de Carvalho
Faculdade de Educacao, Universidade de Sao Paulo
Av. da Universidade 308, 05508-900, Sao Paulo, Brasil

Nosso objetivo nesse trabalho a discutir uma atividade de ensino sobre visao desenvolvida para
provocar o questionamento das concepcOes espontanea dos estudantes e promover o
desenvolvimento conceitual rumo ao conhecimento cientifico.
Para isso, tomamos por base as contribuicoes das historia das ideias em optica geometrica como
urn subsidio que nos possibilite entender como os cientistas construiram o conceito de visao,
quais os obstaculos que eles enfrentaram e a forma como foram superados, pois acreditamos que
a hsitoria da ciencia nos instrumentaliza para levantarmos hipOteses de quais sao os possiveis
caminhos que os estudantes poderao seguir para reelaborarem suas concepcoes espontaneas.
Desse modo, para a elaboracao de nossa atividade, prociiramos encontrar, primeiramente, uma
situacao que fosse desafiadora para os estudantes. Em seguida, procuramos proporcionar urn
dialogo entre as diversas hipoteses apresentadas pelos estudantes, de tal modo a possibilitar
avanco das suas concepcaes na direcao do conceito cientifico.
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APLICANDO 0 ESTUDO DA INERCIA

A QUESTAO DA SEGURAKA NO TRANSITO

Ruth Marina Lemos Ribeiro
Kcitia Maria Nascimento Toledo

e-mail: Ruth@metalink.com.br
0 presente artigo relata uma experiencia desenvolvida em turmas de 14 serie do segundo grau de
escolas das rede publica e privada de Belo Horizonte. Trata-se de uma aplicacao imediata do
conceito de inercia no dia-a-dia: o uso do cinto de seguranca.
0 objetivo da proposta a motivar os alunos no estudo da primeira Lei de Newton e facilitar a
compreensao do Principio da Inercia, uma vez que a literatura tern apontado este como urn dos
conceitos cientificos mais dificeis de ser absorvido por parte dos alunos, talvez por ser urn dos
mais conflitantes corn as ideias de senso comum trazida pelos jovens para a sala de aula.
Neste trabalho descrevemos como o trabalho foi proposto aos alunos, seu desenvolvimento e os
primeiros resultados obtidos, alem de uma proposta de continuidade mais abrangente.
Corn o objetivo de facilitar nao apenas o entendimento da primeira lei de Newton, mas tambem
visando estimular os futuros motoristas a usarem o cinto de seguranca independentemente da
obrigatoriedade legal, foi feito em algumas escolas das redes publica e particular de Belo
Horizonte durante o ano letivo de 1995, urn trabalho de conscientizacao da importancia do uso
do cinto de seguranca, "pegando uma carona" na lei que entrou em vigor durante aquele ano
naquela cidade tornando o uso do mesmo obrigatorio.
Acreditamos a compreensao do principio fisico que se encontra por tras de leis dessa natureza, o
processo de aceitagao da mesma e consequentemente seu cumprimento tomam-se mais eficientes,
uma vez que estudos tern demonstrado que conhecimento e conceitos cientificos so sao utilizados
corretamente (quando o sao) ern testes e provas escolares, prevalecendo o senso comum na vida
cotidiana.

FORQA E MOVIMENTO: UM ESTUDO A PARTIR DAS CONCEPcOES INTUITIVAS DOS ALUNOS
Antonio Jorge Sena dos Anjos

Universidade Estadual de Feira de Santana
As concepcoes espontiineas tern si constituido em objeto de pesquisa nas mais diversas areas de conhecimento
nos itltimos anos.
Nossa experiencia docente ea pesquisa que malizamos evidenciaram a presenga mar cante dessas concepeoes
no processo de aprendizagem da Fisica e apontaram para a importancia de considera-las se se deseja
desenvolver urn ensino centrado no sujeito que aprende.
Tomando por base situacoes onde conceitos formals da Fisica fossem confrontados corn ideias intuitivas dos
alunos, elaboramos urn questionario que aplicamos em classes da 2a serie - 2° grau, de escolas pitblicas e
privadas de Feira de Santana. Esses questionarios abordavam contelldos especificos da mecan
' ica clAcsica, em
particular quesb3es relativas a forgo, movirnento e suas relacoes. Um deles era precedido de urn breve texto
falando, cientificamente, sobre os conceitos em questao. Os dados revelados ( neste trabalho ) apontam-nos
respostas e justificativas que se constituem em ideias intuitivas, semelhantes as encontradas na evolugao do
pensarnento cientifico, como, por exemplo, a relacao associativa forca/massa e forca como propriedade do
corpo, encontradas na visao dos gregos antigos e no pensarnento dos filosofos da idade media.
Assim, para o ensino da Fisica, consideramos que os conceitos "errados" dos alunos devem servir ao
professor como ponto deparEda para elaboracao de novos conceitos considerados cientificamente corretos.
Pam tanto, o professor deve conhecer como acontece a construcao do conhecimento pelo sujeito, como
evoluem suas estruturas menials, em que estagio evolutivo do conhecimento ele se encontra. Isso por certo
possibilitara ao professor entender melhor como o aluno pensa os conceitos da ciencia que ele estuda, bem
como entender a sua capacidade para elaborar informagOes airaves de operae O
- es e relacoes mentais, para, a
partir dal tracar uma forma mais adequada de construir urn novo conhecimento.
Corn este trabalho pretendemos apresentar uma proposta metodolOgica altemativa de ensino de Fisica, a
partir das concepcoes intuitivas dos alunos.
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AS REPRESENTACOES INFANTIS SOBRE 0 "VIRA-VIRA" DA TERRA
Sandra Flausino, Odete Pacubi Baierl Teixeira
Universidade Estadual Paulista - campus de Guaratingueta
E-Mail: opbt@ feg.unesp.br
0 presente trabalho procura partir dos referenciais teOricos construtivistas, na medida em que
o processo ensino-aprendizagem deve possuir a caracteristica de agente transformador da
realidade, e portanto, as situacoes cotidianas e as visaes de mundo sao elementos que podem e
devem ser explorados, pois contribuem para esse proposito.

A crianca aprende ao interagir com objetos e pessoas, sendo que os limites impostos pela atividade
ou situacao sac) importantes quando defrontamos a crianca corn um "fato observavel".
A atividade deve privilegiar e permitir essencialmente que as criancas possam estabelecer
explicacoes que possibilitem o estabelecimento de relacOes compativeis corn o seu nivel de
compreensao e em furled° daquilo que e possivel extrais da situacao em si.
Tomando como ponto de partida as consideracOes acima expostas procuramos desenvolver uma
serie de atividades corn criancas da faixa etaria entre 5 e 6 anos de uma escola pUblica da cidade
de Sao Jose dos Campos, no Estado de Sao Paulo.
As atividades propostas versaram sobre o movimento da terra, sendo a justificativa pela escolha
deste terra foi em funcao de que o espaco era urn assunto que fascinava muito as criancas.
Foram propostas uma serie de questoes e situacOes nas quais as criancas puderam confrontar
uma serie de ideias que surgiam na medida em que as atividades eram propostas, como por
exemplo a posited° da terra no espaco, as estacoes do ano, o sol, os planetas, de forma a propiciar
o desenvolvimento conceitual.

CONCEPCOES ALTERNATIVAS DE ALUNOS DA 8A SERIE E DE PROFESSORES DE
CIENCIAS EM SERVICO SOBRE FASE E MUDANCA DE FASE
Eliane de Oliveira Vicente, Sonia Krapas-Teixeira, Gloria Queiroz, Rita de Cassia C. Almeida,
Genise de M. Freitas, Fatima R. C. Miranda, Renato C. dos Santos, Marcia Serra Ferreira
Espaco UFF de Ciencias Universidade Federal Fluminense - NiterOi - RJ
GlOria@skydome.com.br
-

0 curriculo de Ciencias para a 8' serie inclui fundamentos de Fisica e Quimica, dentre os quais se

encontram os estados fisicos da materia. Essa disciplina a geralmente ministrada por professores
corn formacao em Biologia, o que pode acarretar em imprecisOes metodologicas e de conteUdo,
oriundas da deficiencia na formacao inicial desses professores. As explicacoes por eles utilizadas,
em consonancia corn as encontradas em livros didaticos, resgatam a concepcao que liga forca a
movimento e nao consideram a natureza das particulas que compeem a materia (ions, moleculas
e atomos) e as interacries eletrostaticas existente entre as mesmas (ligacoes ionica, covalente e
metalica). Neste trabalho apresentaremos as concepefies de professores de ciencias obtidas atraves
de questionario escrito, aplicado durante a realizacao de oficinas. Serao apresentados tambem
uma breve analise de livros didaticos e as concepcoes de alunos da 8' serie. Estara disponivel
material instrucional utilizados nas oficinas corn professores.
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ELEMENTOS DA ORGANIZAQA0 DA PRATICA PEDAGOGICA POR UM PROFESSOR EM
FORMAcA0
Wagner Tome Silva *, Prof. D. Maria Jose P. M. de Almeida **

*Aluno de Licenciatura em Fisica, UNICAMP, ** FE, UNICAMP
Em muitos casos somente quando se inicia ao magisterio a que o aluno de Licenciatura passa a
perceber a verdadeira importancia das teorias e propostas educacionais. Buscando iniciar uma
reflexao sobre minha metodologia de ensino que se desenvolvia iniciei urn trabalho em pesquisa.
Escoihi o tema: concepcoes alternativas, de modo que passei a entrevistar alguns alunos de 2"
Grau sobre o fenomeno do arco-iris para tentar evidenciar suas concepcbes. Algumas dificuldades
de relacionamento corn os alunos e de compreensao do processo pedagogico me fizeram crer
que dar aula seria importante. Analisei criticamente meu prOprio trabalho objetivando melhorar
minha compreensao da pratica pedagogica.
Este trabalho esta voltado, principalmente, para aqueles que se iniciam como professores. Para
tanto, procurei identificar elementos que considero importantes a formacao do professor de
Fisica, por exemplo: saber tratar o aluno entendendo o relacionamento professor-aluno, as vezes
traduzido por repressor-reprimido. Ou ainda, relacionar-se corn o diretor e professores
estabelecendo troca de conhecimentos que enriquecem o processo educacional.
Mostrarei aqui como as aulas foram planejadas e aplicadas em alunos de 2" Grau de uma escola
estadual de Campinas, S.P. Fiz a caracterizacao da escola procurando suas principais dificuldades
e planejei as aulas (sobre Som) corn base nas concepcOes que visei levantar nos alunos. Procurei,
alem de avaliar os bons resultados, identificar os possiveis erros e esbocar solucoes para problemas
que surgiam durante a aplicacao das aulas.

VISOES DE MUNDO DE PROFESSORES DE CIENCIAS: APLICAQA0 NO BRASIL DO
QUESTIONARIO DE OGUNNIYI E OUTROS
Joao Batista S. Harres*, Paulo R. Frota *''', Jose Augusto C. M. Sobrinho*"
* FATES, Lajeado, RS, jbharres@fates.tehe.br - **UFSC, prfrota@ced.ufsc.br - ***UFSC

Este trabalho apresenta os resultados da aplicacao em professores brasileiros de ciencias do
questionario sobre visCies de mundo elaborado por Ogunniyi e outros (1995). Este instrumento
pretende identificar padreles de pressupostos de vise:0 'es de mundo atraves da concordancia ou
nao do professor corn possiveis explicacoes sobre algumas situacees. Na nossa amostra, noventa
e nove professores de diferentes niveis de instrucao, area de formacao e de graus de atuacao,
oriundos da regiao Sul e Nordeste, responderam ao questionario. Os resultados obtidos sugerem
que, segundo as categorias de analise utilizadas na pesquisa original, os pressupostos dos
professores brasileiros apresentam uma variabilidade semelhante a dos professores de ciencias
de paises nao-ocidentais investigados na pesquisa original (Ogunniyi e outros, 1995). Dentro
de uma visao inadequada sobre a natureza da ciencia, os professores brasileiros, da mesma
forma que os na-o-ocidentais, parecem aceitar, dependendo do contexto e sem dissonancia
cognitiva, tanto explicacoes mecanicistas como antropomOrficas para diversas situagoes.
Adicionalmente comenta-se alguns aspectos,tanto da construcao quanto da analise das respostas
ao instrumento.
86

LABORATORIO DIDATICO DE FISICA NO 1 2 E NO 22 GRAUS: CONCEPQOES
EPISTEMOLOGICAS
Rudolfo Jose Detsch
Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, Sao Leopoldo, RS
E-mail: rudolfo@equipro.unisinos.tche.br

A busca incessante do racionalmente explicavel difundiu a expectativa de que a natureza pudesse
ser conquistada pela raid° humana, atraves da observacao empirica, objetiva e desinteressada
dos fatos, sua descricao e posterior organizacao. Ao aluno que estuda ciencias caberia o papel de
apropriar-se de urn conjunto de nocOes e conceitos previa e sistematicamente elaborados. Pretendo
colocar em discussao o principio epistemologico desse modelo que, supostamente, levaria o
conhecimento ao aluno.
Corn o meu trabalho tenho por objetivo compreender as concepcoes epistemologicas de
professores de fisica que utilizam o laboratorio em sua pratica docente, relacionando-as as
dimensoes educativa e social do ato de ensinar. Com a realizacao e interpretacao de entrevistas
nao estruturadas, viso a desvelar tais concepcoes, nao a partir de categorias preestabelecidas,
mas de categorias que emergem do material das entrevistas.
Os procedimentos metodologicos do trabalho apresentam base fenomenologica. Pela analise
compreensiva dos depoimentos dos professores (sobrepujando o nivel da identificacao e da
quantificacao), pretendo situar-me no contexto de sua acao e compartilhar corn eles a busca de
uma postura critica frente a concepcao de ciencia e ao prOprio ato pedagogico.
Nas entrevistas realizadas, destaca-se a preocupacao com o fato de que, no 12e no graus, a fisica
esteja sendo desenvolvida como uma versa° simplificada e mal adaptada da fisica de cursos
superiores. E enfatizada a ideia de que a utilizacao de material concreto nas aulas pode representar
uma via de acesso a uma fisica menos estereotipada e relacionada ao dia-a-dia do estudante.
Ainda que os depoimentos reflitam concepcoes ora empiristas, ora interacionistas, prevalece
neles a ideia de que o ensino de fisica nao se deva limitar apenas a preparacao do aluno para urn
futuro idealizado, mas para o exercicio da cidadania, ja no presente.

"COMO VEM SENDO TRABALHADO CONCEITOS DE FISICA NA ESCOLA DE
FORMAcA0 DE PROFESSORES"
Deise Miranda Vianna & Kdtia Numes Pinto
Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro(CECIERJ)
Rua Sao Francisco Xavier, 524-7'andar, Bloco F, Maracana,
20550-013 Rio de Janeiro-RJ

Estamos apresentando a continuacao de urn trabalho sobre o Ensino de Fisica, desenvolvido
desde 1990, em uma Escola de Formacao de Professores da Rede Publica do Estado do Rio de
Janeiro. Ao apresentar a ciencia como urn produto nao acabado, temos como objetivo que o
estudante perceba a interferencia do homem e como consequencia o seu desenvolvimento
cientifico e tecnologico.
0 tema mais intensamente trabalhado nos dois Ultimos anos tem sido Energia-Calor-Fontes
Naturais, dando continuidade a proposta apresentada nas Atas do ICET-93. Utilizamos a
construcao de experimentos de facil elaboracao, afim de analisar os fenomenos desejados,
relacionando com a histOria sociedade, em constante transformacao.
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UMA EXPERIENCIA EM DIDATICA DE CIENCIAS NO CURSO DE MAGISTERIO COM
BASE NOS PRESSUPOSTOS DA EDUCAcA0 DIALOGICA
Martha Marandino

Colegio da Companhia Santa Teresa de Jesus - RJ
A experiencia que sera relatada foi realizado na disciplina de Didatica de Ciencias no curso de
Magisterio - 2o grau do Colegio da Companhia Santa Teresa de Jesus, no Rio de Janeiro. Esta
resultou de um projeto elaborado pela equipe de professores do curso, o qual objetivou a
reflexao sobre a identidade do professor utilizando-se, para tal, a trajetoria politico-profissional
do educador Paulo Freire.
Em Didatica de Ciencias procurou-se articular este trabalho corn os objetivos especificos da
disciplina, abordando assim o terra relativo ao planejamento de aulas de ciencias corn base na
educacao problematizadora e dialogica. Tendo como referencia a abordagem metodologica que
propoe basicamente tees momentos pedagogicos na atividade educativa, o trabalho foi
desenvolvido da seguinte forma:
1) Caracterizacao dos tres momentos pedagogicos - Estudo da Realidade, Organizacao do
Conhecimento e Aplicacao do Conhecimento;
2) Planejamento de aulas, partindo do Estudo da realidade, atraves de uma atividade onde
levantou-se temas presentes em nossa realidade nos aspectos sociais, politicos, econOmicos e
relacionados a ciencia e tecnologia. A turma entao foi dividida em grupos e elaborou cartazes
atraves de jornais e revistas sobre os temas abordados. Nesse momento entao procurou-se a
Organizacao do Conhecimento;
3) Elaboracao coletiva dos objetivos para o Ensino de Ciencias, corn base nessa analise da realidade
e nas discussoes anteriormente realizadas sobre "o que e Ciencia", "como se caracteriza o trabalho
cientifico", "concepcoes espontaneas", etc. Foram entao elaborados os plans de aula, procurando
a Aplicacao do Conhecimento.
Buscamos, desta forma, urn planejamento em Ciencias que tenha como referencia a Realidade e
o Dialogo entre os diferentes sujeitos do processo e

AS CONCEPOES DE PROFESSORES SOBRE AVALIAcA0
AnnaMaria Pessoa de Carvalho*, Andrea Infantosi Vannucchi**

*Faculdade de Educacao da Universidade de Sao Paulo, **Instituto de Fisica e Faculdade de
Educacao - USP
A avaliacao e urn dos conteridos abordados nos cursos de Pratica de Ensino, constituindo-se num
dos aspectos doyensamento e comportamento docente espontaneo dos professores a ser conhecido
e questionado. E importante, no processo de aprendizagem, que os estudantes tomem consciencia
de suas concepcoes, o que lhes possibilita reve-las.
Este trabalho analisa uma pesquisa proposta aos alunos da disciplina Pratica de Ensino de Fisica,
ministrada na Faculdade de Educacao da Universidade de Sao Paulo durante o ano de 1996. 0
objetivo consistia em sensibiliza-los para concepcOes muito frequentes dos professores sobre
avaliacao.
Sao apresentadas as ideias sobre avaliacao, detectadas a partir das respostas de 40 professores em
servico das redes publica e privada de escolas do municipio de Sao Paulo, procurando-se situalas num quadro mais geral de ensino-aprendizagem.
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PRATICA DOCENTE - PRATICA CIENTIFICA: COMO MELHORA-LAS ?
Deise Miranda Vianna
Fac. de Educacdo - USP e Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro
Como melhorar a pratica docente? Como melhorar a pratica cientifica?

sao

questoes que tern levado varios pesquisadores e, principalmente, muitos professores a
procurem caminhos para atingir essa meta. Propomos uma abordagem, corn a certeza de que o
problema nao estaria de todo resolvido, pois esta é um dos lados da questdo.
Comparamos duas praticas: a docente e a cientifica, mostrando corn isso que a formacao inicial
e continuada de um professor pode ser melhorada, assim como a do cientista. Sao caminhos a
serem percorridos que nao tem fim. E que sao muito pr6ximos, urn do outro, ao se construirem.
Partindo do principio de que PROFESSORES e CIENTISTAS Sao ARTESAOS, construindo sua pratica ao longo do
caminho, estaremos analisando a relacao dentro de urn contexto hist6rico e social, que nao parte
de urn conhecimento estabelecido, inquestionavel, cientificamente comprovado. Em todos os
contextos, onde a pratica acontece, ha interacao dialetica entre conhecimento e gab.
A producao do conhecimento se da portanto, de um lado, na pratica docente e, de outro, na
pratica cientifica. Uma na sala de aula, a outra no 'Iaborat6rio'.
Tomamos como ponto de partida para estruturar este trabalho principalmente as ideias de dois
autores:
para a pratica docente: SACRISTAN, J.G., corn a publicacao Consciencia e Acceio sobre a Pratica como
Libertaccio Profissional dos Professores, in Profissilo Professor
para a pratica cientifica: LATOUR, B., corn as publicacees: La Vie de Laboratoire e La Science en

Action.
Estabelecemos alguns criterios para a nossa comparacao:

- FATORES INTERNOS:

conhecimentos cientificos, conhecimentos epistemolOgicos,
conhecimentos psicologicos;

- FATORES EXTERNOS: culturais, institucionais, politico - administrativos, econornicos;
- REPRESENTA0 0:o que é ensinar? o que a pesquisar?;
- PROCESSO DE CONSTRUO 0;
- PROFISSIONALIZA00 CONTINUADA.

A VISAO DO MUNDO ELETROSTATICO CONSTRUIDA POR PROFESSORES DO 2°
GRAU.
Yukimi H. Pregnolatto / IFUFBa
e.mail: yukimi@ufba.br
Neste trabalho investigamos qual a imagem da eletrostatica, relacionada corn a dimensao nao
formal do conhecimento, os individuos constroem para si, a partir do ensino que se Ihes é
apresentado. Restringimo-nos a urn pequeno universo de sujeitos que ja tiveram contato corn o
eletromagnetismo como um todo ern nivel de terceiro grau ( professores de 2° grau). Para
caracterizar a fisica por eles aprendida, elegemos a entrevista nao diretiva como instrumento
para os nossos propositos. 0 fio condutor da entrevista foi uma situacao colocada que procurou
o quanto possivel se afastar daquelas abordadas em sala de aula, bem como de questoes mais
formais que conduzissem diretamente a utilizacao de formulas maternaticas. A metodologia
utilizada nessa investigacao envolveu a analise de conteudo do discurso dos entrevistados.
A partir da articulacao das respostas das entrevistas,classificadas segundo as categorias de analise
elaboradas, foi possivel identificar alguns modelos internamente coerentes para a forma de
pensar a eletrostatica de estudantes que ja passaram pela graduacao completa.
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CLUBE DE ASTRONOMIA COMO ESTIMULO PARA A FORMAcAO DE PROFESSORES
DE CIENCIAS E FISICA
Cleiton Joni Benetti Lattari• , Rute Helena 7'reuisan"

* Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis - Imesa, Depth. de Matematica/Universidade Estadual
de Londrina - cleitori@npd.uel.br , 'Universidade Estadual de Londrina - trevisan@npd.uel.br
Corn a organizacao da sociedade moderna, tendo como pilar as bases do desenvolvimento
tecnologico o Homem tem no espaco urn grande laboratorio de pesquisa e aprendizado. Muito
do que hoje temos, devemos a corrida espacial e ao seu desenvolvimento. E fato corrente, na
imprensa falada e escrita noticias a respeito de novas descobertas no campo da astronomia.
As propostas curriculares das escolas publicas trazem temas relacionados a Astronomia de
forma que torna -se de fundamental importancia o aprendizado de seus principios basicos. A
formacao de clubes e associacties por alunos dos cursos de Ciencias e Fisica, interessados pelo
assunto, ajuda o desenvolvimento do aprendizado Mem de direcionar as suas expectativas no
tocante ao ensino-aprendizagem quando estes estiverem em sala de aula. 0 estimulo esti em
perceber o carater interdisciplinar de sua instituicao, favorecendo assim um lado social e de
aprendizado do metodo cientifico alem de estimular o desenvolvimento de uma consciencia
holistica.
Neste trabalho trataremos da criacao de clubes de astronomia por alunos de licenciatura em
Ccci'encias, Fisica, Matematica, Geografia e Computacao e de sua importancia no contexto das
novas propostas curriculares do Primeiro e Segundo Graus.

UM INSTRUMENTO PARA DETECTAR CONCEPOES SOBRE A NATUREZA
DA CIENCIA
Joao Batista Siqueira Harres

Fundacao Alto Taquari de Ensino Superior - Lajeado - RS
jbharres@fates.tche.br
Um dos objetivos principais, se nao o principal, do ensino de ciencias é o de propiciar que o
estudante adquira uma Concepcao sobre a Natureza da Ciencia - CNC adequada, superando
visties distorcidas ja largamente detectadas pela pesquisa na area, vinculadas geralmente a
concepcao filosOfica-epistemologica indutivista-empiricista. Mas, para isso é necessario que o
professor tambem compartilhe de CNC adequadas. Assim, visando detectar a presenca destas
viseies em professores, foi elaborado urn questionario corn 25 itens cuja versa° preliminar foi
aplicado ern urn grupo de professores de ciencias de 1° grau e de professores de fisica de 2° grau.
Os itens do questionario abrangiam os seguintes aspectos sobre a natureza da ciencia: metodo
cientifico (11 afirmativas), evolucao do conhecimento cientifico (8 afirmativas), demarcacao entre conhecimento cientifico e nao-cientifico (3 afirmativas), 'status' do conhecimento cientifico (3
afirmativas). Em cada item do questionario era solicitado que o professor opinasse sobre a
extensao de sua concordancia ou discordancia em uma escala tipo-Likert de cinco pontos. As
afirmativas estavam vinculadas ou a concepcao indutivista-empiricista ou a concepcao antiindutivista-empiricista. Esta ultima, coerente corn o debate filosaico atual entre diferentes
concepcoes sobre a ciencia, embora fossem opostas ao indutivismo-empiricismo nao se vinculavam exclusivamente corn alguma outra visao. Embora tenha sido detectado uma certa incoerencia ou ecletismo nas respostas dos professores, expressa por uma concordancia de mesmos
sujeitos corn as duas perspectivas epistemologicas, os resultados permitem afirmar a presenca,
na opinido dos professores, de concepciies sobre a natureza da ciencia inadequadas do ponto de
vista do atual da epistemologia e da filosofia da ciencia.
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PROJETOS DE FORMAcA0 CONTINUADA DE PROFESSORES E SUAS PERSPECTIVAS
DE MUDAKAS
Rita C. A. Bratina *, Isilda Sampaio Silva **, Sergio M. Bisch***, Yassuko Hosoume****

*(FEUSP e UFV), **(IFUSP), ***(FEUSP e UFES), ****(IFUSP)
Nas duas Ultimas decadas vem sendo incentivado o desenvolvimento de innmeros projetos que
visam a melhoria da qualidade do ensino de Fisica e Ciencias, nas escolas publicas de 1° e 22
Graus, atraves da formacao continuada de professores. 0 objetivo deste trabalho a tentar
caracterizar a natureza destes projetos. Pretende-se levantar as perspectivas de mudanca que
vislumbram e como se diferenciam em relacao ao tratamento do contend° e as metodologias de
ensino. Para isso analisamos alguns dos principais projetos desenvolvidos em nosso pais cujos
relatos sao apresentados a partir de 1990 nas revistas nacionais de ensino de Fisica, nas atas dos
SNEFs e do RELAEF, e no relatorio do projeto USP/BID de formacao de professores de ciencias.
Pudemos identificar seis principais linhas de abordagem: mudanca conceitual, experimentacao,
cotidiano, interdisciplinaridade, Indica e Historia e Filosofia da Ciencia. Para a compreensao das
perspectivas de mudancas propostas pelos projetos, utilizamos quatro categorias de analise:
revisao de contetido, inovacao de contend°, atualizacao pedagogica e reestruturacao do contend°.
Constatamos que ha uma predominancia quantitativa de projetos na linha da experimentacao,
ressalvando-se que uma analise quantitativa deve ser efetuada com cautela, uma vez que nao
retrata as grandes diferencas de extensao e profundidade dos projetos. Nota-se tambem que as
abordagens da interdisciplinaridade e indica sao exclusivas do primeiro grau. Corn relacao as
mudancas pretendidas, percebe-se que todos os projetos preocupam-se corn a atualizacao
pedagogica. Observa-se tambern que todos eles pretendem realizar urn revisao dos contendos
tradicionais, a excecao dos que foram classificados na abordagem cotidiano/vivencia. Quanto
preocupacao corn a inovacao de contend°, ela esti presente em alguns dos projetos das linhas da
experimentacao, indica e Historia e Filosofia da Ciencia e e plenamente incorporada pelos da
linha do cotidiano-vivencia. A reestruturacao de contend° a parcialmente contemplada pela
abordagem indica e integralmente pela do cotidiano-vivencia.

UMA EXPERIENCIA DE CAPACITAcA0 EM SERVIO0 NA DISCIPLINA FISICA
Rodrigues, Idely Garcia - CEETEPS -

email: ceetps@eu.ansp.br
Neste trabalho apresentaremos informacoes sobre a capacitacao em servico desenvolvida pela disciplina
Fisica nas Escolas Tecnicas de 2° Grau do Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza, no
periodo de 1994 a 1996, atraves de Cursos, Palestras, Oficinas, Encontros etc.
0 Centro Estadual de Educacao TecnolOgica Paula Souza, e uma autarquia, de regime especial, vinculado
e associado a UNESP, sediado em Sao Paulo, voltado para formacao de Tecnologos e Tecnicos. A
estrutura do 2° Grau Tecnico, que contava com 14 Unidades Escolares ate 1994, possui atualmente 99
escolas, distribuidas por todo o Estado, aumentando consideravelmente seu quadro de professores.
Apresentaremos a Proposta Curricular de Fisica, elaborada em 1995, a partir de discussbes corn os
professores que participaram dos encontros. A proposta que se baseia em tres eixos - Historia da
Ciencia, Fisica no Cotidiano e Experimentacao - vem norteando o trabalho desenvolvido a partir de
entao.
Analisaremos alguns dados colhidos atraves de questionario de avaliacao do trabalho de capacitacao,
respondido pelos professores que participaram dos cursos realizados no 1° e no 2° semestre de 1996.
Atraves da analise dos dados tabulados pudemos concluir que essa capacitacao continuada em servico
traz efetiva contribuicao para a atualizacao e melhoria das atividades docentes dos professores que
participaram da mesma.
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EDUCAQ,A0 CONTINUADA NO NSINO DE 10. E,20. GRAUS: 0 CURSD DE
ESPECILIZAcA0 EM ENSINO DE CIENCIAS E MATEMATICA DA UNESP - CAMPUS DE
BAURU.
Roberto Nardi , Lydia S. R. Ruiz, Elaine S.O. Rodini, Irene B.F. Vicentini, Lucidio S. Santos, Mauri C.
Nascimento.
Faculdade de Ciencias - UNESP - Campus de Baum
e-mail: nardi@azul.bauru.unesp.br

A Faculdade de Ciencias da UNESP - Campus de Baum vem tradicionalmente desenvolvendo uma
serie de atividades que visam a melhoria do ensino de Ciencias, Matematica e Educacao Ambiental,
junto as escolas de 1° e 2° graus da regiao de Bauru. Uma das atividades desenvolvidas a partir de 1995
foi a implantacao do Curso de Especializacao (lato sensu) em Ensino de Ciencias e Matematica. Consultas
junto a docentes em exercicio, Delegacias de Ensino e a expectativas geradas em encontros recentes de
Ensino de Ciencias e Matematica, foram importantes na definicao do objetivo major para o curso:
repensar a Pratica de Ensino dos docentes de Ciencias, Fisica, Matematica, Quimica e Biologia, a partir
de aspectos historicos, filosoficos e epistemolOgicos da Ciencia, entendendo a aprendizagem como urn
processo de construcao do conhecimento onde se respeite as concepcoes previas dos estudantes, aspectos
da Ciencia contemporanea e setts reflexos na sociedade. A estrutura curricular do curso, totalizando 360
horas em clisciplinas, foi dividida em tres blocos, chamados de Nticleo Comum, Disciplinas Especificas
e Disciplinas Optativas. As disciplinas do chamado Nude° Comum sao obrigatorias a todos os alunos
do curso e correspondem a 150 horas de atividades. As Disciplinas Especificas, tambem obrigatorias,
dependem da area de °ma° do candidato, ou seja: Fisica, Quimica, Biologia, Matematica e Ciencias de
1o. grau e somam 180 horas de atividades. 0 aluno deve ainda escolhar uma dentre as Disciplinas
Optativas, ou seja, 30 horas de atividades. Allem dessas atividades, totalizando 360 horas em disciplinas,
o aluno devera concluir monografia sob orientacao de docente do curso, corn tema relacionado a sua
pratica docente. Como consequencia natural das atividades do curso, espera-se que este oportunize a
melhoria da integracao entre o ensino de 1o. e 2o. graus da regiao corn a universidade que por sua vez
podera ter elementos que contribuam para a reflexao sobre o processo de formacao dos licenciados nas
diversas areas da ci'encia.

OBSTACULOS E POSSIBILIDADES PARA A IFMC NO 2° GRAU
Marty da Silva Santos, Lucia da Cruz de Almeida e Isa Costa
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Instituto de Fisica (IF)

-

0 Grupo de Pesquisa em Ensino de Fisica do IF-UFF (GPEF) tern pesquisado a questao da Introducao de
Fisica Moderna e Contemporanea no 2° grau (IFMC), tomando como ponto de partida o
comprometimento do professor em todas as iniciativas de melhoria do ensino.

A literatura revela um consenso quanto a necessidade da IFMC, no entanto a forma de realiza-la
constitui-se no cerne da problematica a ser enfrentada por pesquisadores e professores de 2° e 3° graus,
particularmente no caso do RJ, onde este assunto nem sequer a contemplado no programa oficial de
Fisica do 2° grau. 0 caminho trilhado pelo GPEF tern passado pelas seguintes etapas: sensibilizacao de
professores; levantamento das possibilidades e obstaculos; implementacao de Kees coerentes com a
etapa anterior, atraves de trabalho coletivo entre profissionais dos dois graus de ensino.
A realizacao de urn Workshop sobre IFMC permitiu a concretizacao das duas primeiras etapas, sendo
que na segunda foi utilizado urn questionario de perguntas abertas e fechadas, no qual foi solicitada a
indicacao das possibilidades e obstaculos para a IFMC, dentre outras indagaceies. Os dados foram
coletados junto a 34 participantes do evento, professores e licenciandos em Fisica, corn formacao em IFS
publicas, e com atuacao profissional em varios municipios do RJ. Dentre os resultados mais relevantes,
podem ser destacados como obstaculo para a IFMC a inexistencia de enfoque deste tema para o 2° grau,
ao longo da Licenciatura; e como possibilidade a alteracao doprograma, reforcada por uma
complementacao da formacao docente. Assim, novas awes conjuntas foram propostas para aprofundar
contetidos de FMC atraves de urn II Workshop, e para divulgar em curso de atualizacao material
didatico produzido coletivamente.
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ARTICULAcA0 DA UNIVERSIDADE COM 0 ENSINO DE 10. E 20. GRAUS: AS
ATIVIDADES DO PROJETO "FOES INTEGRADAS PARA A MELHORIA DO ENSINO DE
CIENCIAS, MATEMATICA E EDUCAcA0 AMBIENTAL NA REGIAO DE BAURU"
Roberto Nardi (•)
Depto. de Educacao - Faculdade de Ciencias UNESP Campus de Bauru
Nardi@azul.bauru.unesp.br

0 Projeto Acdes Integradas para a Melhoria do Ensino de Ciencias, Matemcitica e Educardo Ambiental na
Regiclo de Bauru, tern contribuido nos altimos anos corn algumas importantes Kees, para a melhoria
do ensino na regiao, tais como: a) a Expansclo e Consolidaccio de Acervo Bibliogrcifico para o Ensino de
Ciencias e Matemcitica, que visa implementar uma infra-estrutura para as awes na area; b) os Ciclos
de Semincirios em Ensino de Ciencias, Matematica e Educacdo Ambiental, focalizando temas como
Ciencia Contemporcinea e Ensino e Pesquisa em Ensino de Ciencias e Matemcitica, por exemplo, e que
tern oferecido oportunidade de atualizacao a docentes de 1° e 2° graus; c) o Curso de Especializaccio
lato sensu em Ensino de Ciencias e Matemcitica, iniciado ern agosto de 1995, oferecendo 70 vagas a
docentes de Fisica, Quimica, Biologa, Matematica e Ciencias; d) a edicdo da Revista Ciencia &
Educagab, ja em seu terceiro nilinero, a partir de artigos baseados nos seminarios proferidos no
Ciclo de Semincirios; e) a implantaccio do Curso de Pos-Graduacdo "stricto sensu"- Mestrado e Doutorado
em Educaccio para a Ciencia, a partir de 1997, que tem constituido num importante polo aglutinador
das discussOes sobre a melhoria de Ensino de Ciencias na regiao. As atividades acima descritas
tern procurado evidenciar como nude° de pesquisa a Ciencia, a Educacao e as relacoes entre
• saber cientifico e seu ensino, de maneira a incentivar a reflexao sobre os processos envolvidos na
construcao dos conhecimentos cientificos e tecnologicos, e a contribuir para a producao de um
corpo de conhecimentos filosoficos, cientificos e pedagogicos destinados a formacao continuada
dos docentes da regiao. A avaliacao parcial das atividades ate aqui desenvolvidas tern mostrado
que o objetivo maior do projeto, tern sido atingido: a melhoria da integracao da UNESP corn o
ensino de lo. e 2o. graus da regiao.

FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA: " UM CURSO PARA PROFESSORES DE CIENCIAS"
Arjuna Casteli Panzera*, Simone de Padua Thomaz**

*Setor de Fisica - Coltec - UFMG - arjuna@coltec.ufmg.br ,
**Colegio Dom Silverio / Colegio Santo Antonio - Belo Horizonte
A astronomia é urn topico do programa de ciencias do Estado de Minas Gerais e e abordada em

muitos livros didaticos de 1° Grau e por isso grande parte dos professores inclui esse tema em
seus planejamentos. Considerando que a formacao desses professores e deficiente em relacao a
esse assunto, optamos por estruturar urn curso que atendesse a essa demanda. Neste trabalho
realtamos a experiencia de urn curso de "Fundamentos de Astronomia" foi ministrado a
professores de Ciencias de 1° Grau da rede estadual de ensino, inserido no Programa Permanente
de Aperfeicoamento de Professores de Ciencias e Matematica da Rede Estadual de Ensino atraves
de convenio entre a SEEMG e UFMG, tendo como orgao executor o CECIMIG.
(resumo preparado pela Comissao Organizadora)
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APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DE CIENCIAS:ASTRONOMIA NO PRIMEIRO
GRAU - CALCULO DO RAIO TERRESTRE
Rute Helena Trevisan* , Vanessa M. Barbieri de Castro*, Cleiton Joni Benetti Lattari"
*Departamento de Fisica,Universidade Estadual de Londrina - trevisan@ripd.uel.br ,
**Departamento de Matematica,Universidade Estadual de Londrina - cleiton@npd.uel.br
0 ensino da Astronomia, que nos Oltimos anos foi transferido do contefido de geografia para o

conteudo de ciencias nas grades curriculares do primeiro grau, tern se tornado uma ardua tarefa
para os professores corn pouca ou nenhuma preparacao deste assunto no seu curso de graduacao.
Visando sanar esta lacuna, e ao mesmo tempo a falta de bons livros sobre o assunto, como uma
solucao paleativa, temos oferecido cursos de aperfeicoamento para professores de ciencias, onde
apresentamos algumas tecnicas de ensino de astronomia, as quais levam uma maior motivacao
as aulas de ciencias.
Para ensinar astronomia, assim como ciencias em geral, devemos apresenta-la de forma pratica
e ativa. Para contornar o problema da falta de material adequado para o desenvolvimento de
alguns topicos de astronomia e, principalmente para usar a criatividade e estimular o raciocinio
do aluno, sugerimos aqui a aplicacao de urn experimento proposto 2000 anos atras (seculo HI
a.C.) por Eratostenes. Apresentamos neste trabalho a aplicacao do metodo de Eratostenes, por
duas escolas do Norte do Parana, situadas no mesmo meridiano. 0 objetivo deste experimento
e despertar no aluno a ideia de que, usando recursos simples e disponiveis, aliados a discussoes
sobre o assunto, a possivel se obter resultados inpensaveis. Estao sendo realizadas medidas
comparativas da sombra que produz uma haste vertical em duas cidades situadas a mais de 100
km de distancia uma da outra. 0 metodo consiste em se medir num instante pre determinado, o
comprimento da sombra de uma haste vertical. Sabendo o comprimento da haste e sua sombra,
e usando e definicao de tangente, se deduz o valor do angulo de inclinacao da luz em relacao a
vertical do local. Este calculo a feito nas duas cidades. Conhecida a distancia entre elas, obtemos
o raio da Terra.

0 TRABALHO DE EXTENSAO DO PROJETO RIPE NA PARAIBA
Amauri Fragoso de Medeiros *, Antonio Jeferson Galva- o Lima**, Joaquim Fechine de Alencar Filho***,
Anailton Sales de Melo ."'"
afragoso@dfufpb.br ); **(e-mail: tonnjeff@df.ufpb.br);
joaquim@dfufpb.br);
****(e-mail• anailton@dfufpb.br )
Universidade Federal da Paraiba - UFPB/CCT/DF
Este trabalho mostrara a atuacao da Rede de Instrumentacao para Ensino (RIPE) na Paraiba. Esta

rede tern sede no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo (USP), e pOlos em seis outras
universidades do Brasil. 0 Polo PARAIBA desta rede situa-se no Departamento de Fisica do
CCT/UFPB em Campina Grande, contando urn acervo basico de ferramentas, de artefatos, e de
textos didaticos para ensino de ciencias e Fisica. 0 acervo de artefatos consta de instrumentos,
brinquedos e experimentos simples facilmente reprodutiveis conhecidos como LUDOTECA /
EXPERIMENTOTECA. 0 nosso trabalho centra-se na atualizacao em servico de professores de 1°,
2° e 3° graus. Esta atualizacao pode ser possivel, como nos ensinam trabalhos semelhantes em
andamento ha mais tempo na RIPE, junto a escolas e junto a secretarias de educacao municipais
e estaduais, atraves de: - criacao e reproducao de instrumentos de medida, de brinquedos, e de
experimentos simples, usando ferramentas domesticas comuns, em atividades pertencentes a
categoria lUdico-artesanal, na perspectiva do presente projeto; - leituras de textos de Fisica, de
Educacao e de didatica das Ciencias, de reflexoes das atividades e das leituras realizadas, e de
producao de textos didaticos e de divulgacao cientifica, num conjunto de atividades pertencentes
a categoria teorico-cognitiva. o trabalho de extensao objetiva iniciar uma parceria entre o Polo
PARAIBA da RIPE, a qual permita atualizar professores em servico na Licenciatura em Fisica
(UEPB), na Escola Normal, no Colegio Estadual da Prata e no Colegio Monte Carmelo.
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FISICA MODERNA E CONTEMPORANEA NO 2° GRAU*
Isa Costa, Lucia da Cruz de Almeida e Manly da Silva Santos

Instituto de Fisica (IF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)
A insercao de Fisica Moderna e Contemporanea (FMC) no ensino medio brasileiro tern chamado
a atencao de diversos pesquisadores da area de ensino. Visando trazer contribuicoes para a
Introducao de Fisica Moderna e Contemporanea no 2° grau (IFMC), sera apresentado neste
trabalho o caminho que tern sido trilhado pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Fisica do IF-UFF
(GPEF), tanto a nivel de implementacao de ago- es curriculares durante a Licenciatura quanto na
formacao continuada. A justificativa para a IFMC tern se pautado e na necessidade desses
conteudos para o entendimento e participacao dos jovens no mundo contemporaneo, no papel
da escola enquanto instituicao transmissora de conteudos historicamente construidos, e na questao
da terminalidade do 2° grau. Em linhas gerais, as alternativas sao: explorar os limites classicos,
evitar referencias aos modelos classicos e escolher topicos essenciais. As awes do GPEF tern sido
desenvolvidas, em duas frentes: curriculares e formacao continuada. As curriculares, corn a
introducao de disciplinas voltadas para o tratamento de IFMC, tais como Evolucao dos Conceitos
da Fisica e Topicos de Fisica Contemporfinea. Alem disso, o desdobramento da Instrumentacao
para o Ensino em nes periodos letivos possibilitou a abordagem de IFMC, visando a sua
incorporacao na pratica docente. Da mesma forma tal procedimento foi adotado no Curso de
Pos-Graduacao Lato Sensu em Ensino de Ciencias (Modalidade Fisica). As extencionistas envolvem
urn trabalho conjunto para elaboracao de material didatico, a ser testado em salas de aula, coin
professores de 2° grau atuando como bolsistas de aperfeicoamento da CAPES/FAPERJ. 0 projeto
esta atualmente em fase final de elaboracao de material didatico teorico-experimental, abordando
quatro temas de FMC: A Fisica do Forno de Microondas; A

CURSO DE FORMACAO EM SERVICO DE PROFESSORES DO 1° GRAU EM
ASTRONOMIA
Sergio M. Bisch Yassuko Hosoume **, Cristina Leite***

*(FEUSP e UFES), **(IFUSP), **" (graduanda, IFUSP)
O ensino de conteudos de Astronomia no 12Grau enfrenta o seri° problema da lacuna de formacao
do professor com relacao a estes conteudos. Visando atacar este problema, realizamos urn curso
de Astronomia para professores do ensino fundamental durante o final de 1995 e inicio de 1996,
corn uma carga horaria de 50 horas. Urn de seus objetivos prioritarios foi o de ensinar as professoras
a olhar para o ceu e explora-lo como urn imenso laboratorio natural, sendo dada, portanto, forte
enfase a sua observacao direta. As atividades do curso foram divididas em duas partes: observaciies
do ceu a olho nu e atividades em sala de aula, divididas em nove modulos. Os resultados das
observacoes eram registrados pelas professoras em seus cadernos, usados como diarios de
observacao, e apresentados no inicio de cada aula. Os mOdulos eram acompanhados por urn
roteiro de atividades, urn texto de apoio e urn mesmo questionario que deveria ser respondido
em tees etapas: antes do inicio das atividades, depois de sua realizacao, em grupo, e, por fim,
individualmente no proprio caderno, apos a discussao de fechamento do modulo. Identificamos
duas dificuldades principais de a prendizagem das professoras: primeiramente a dissociacao
entre "ceu" e "universo" e, em segundo lugar, as suas representacOes espaciais que, por vezes,
nao eram tridimensionais ou revelavam dificuldades em articular diferentes pontos de vista. A
enfase na observacao do ceu e a metodologia aplicada durante o curso mostrou-se eficiente na
promocao de urn aprofundamento e envolvimento pessoal das professoras na busca da
compreensao dos conteudos abordados e produziu mudancas na sua atitude em relacao ao
ambiente natural. No decorrer do curso compreendemos que nosso objetivo de fundo era o de
modificar a relacao que as professoras estabeleciam corn o universo, buscando superar o seu
alhearnento corn relacao a natureza.
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CONSERVAQA0 E DEGRADAQA0 DE ENERGIA NO ENSINO DE FISICA
Milton Antonio Auth*, Eduardo Adolfo Terra7zan**
*DEFEM/UNIJUi e SEC-RS, "Departamento de Metodologia de Ensino, Centro de Educacao-UFSM

0 presente trabalho constitui-se na elaboracao de uma proposta de trabalho para o ensino de
Fisica do nivel medic), corn a qual procuramos enfrentar a excessiva fragmentacao existente no
mesmo. Dentro desta proposta estruturamos um modulo de ensino intitulado Conservacao e
Degradacao de Energia, o qual tern o conceito energia como nude° central. Elaboramos o mesmo
a partir de urn roteiro do qual constam: levantamento e discussao das principais concepcoes
alternativas dos estudantes relacionadas a tematica, estruturacao da tematica atraves de mapas
conceituais, breve desenvolvimento historic° da evolucao conceitual no ambito da tematica e
discussao da tematica propriamente dita a partir da problematizacao de questoes significativas
e da apresentacao dos conceitos necessarios a solucao das mesmas. Desenvolvemos este modulo
junto a urn grupo de professores da rede publica estadual do RS, mais especificamente da regiao
de Ijui. Como resultados, apontamos uma evidente tomada de consciencia dos professores sobre
alguns dos principais problemas relativos ao Ensino de Fisica hoje e tambem sobre as
possibilidades de suas solucees.

NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E A FORMAcA0 PERMANENTE DO PROFESSOR DE FISICA
Carvalho Neto, Cassiano Z*., Freire Da Silva, Jeronimo**
*(LaborCiencia/SP), **(INFOTEC Bureau/UNIPEC - RN)
Corn o desenvolvimento de equipamentos em microescala, no final da decada de 80, dedicados

a experimentacao ern Fisica, apartir da reducao do preco de microcomputadores, da criacao de
software interativo, videos dedicados, publicacoes corn abordagens socio-interativistas, EAC -

Experimentacao Assistida por Computador e multimidia, dentre outros, constituiu-se, nesta
decada, uma plataforma tecnologica hoje ja disponivel a uma parcela siginificativa e crescente
das escolas brasileiras.
Diante da chegada de novas tecnologias, dedicadas ao ensino, torna-se pertinente a seguinte
questao:
"Que novos aspectos profissionais sAo desejaveis na formacao/atualizacao do professor de Fisica ?"
0 presente painel conduz a apresentacao e a reflexao sobre esta e outras questoes pertinentes a
formacao/atualizacao do professor de Fisica, nesta virada de seculo.

UMA PROPOSTA DE RESGATE E ATUALIZAcA0 DE TEMAS DE FISICA PARA
PROFESSORES DE CIENCIAS DO GRAU.
Ana Paula Bemfeito, Claudia Brasil e Kcitia Nunes Pint&

Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro ( CECIERJ )
Rua Sao Francisco Xavier, 524 - 72 andar, Bloco F, Maracana,
20550-013 Rio de Janeiro-RJ
Atraves de uma discussao corn varios professores de Ciencias do 12 grau ( que lecionam no
Estado do Rio de Janeiro ), observamos que ha dificuldade, por parte deles, na utilizacao de
conceitos e fenOmenos fisicos nas suas atividades didaticas. Uma das causas desta dificuldade e a
eficiencia de conteudos em Fisica e o pouco conhecimento dos recursos didaticos disponiveis, e
sua utilizacao.
Optamos, entao, por oferecer aos professores de Ciencias, no CECIERJ", cursos criticos e
participativos visando o resgate e aprofundamento de conceitos de Fisica e discussOes sobre
temas atuais. Estes cursos sao elaborados corn o objetivo de relacionar os conceitos de Fisica corn
a pratica cotidiana dos professores. Utilizamos para isso a realizacao de experiencias que permitem
a observacao de fenomenos, discussao de textos envolvendo assuntos atuais, videos relacionados
aos temas escolhidos e construcao de experimentos atraves de material de facil aquisicao.
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UMA POS-GRADUAQA0 EM EDUCAcil0 PARA A CIENCIA

NA UNESP.

Roberto Nardi, Jose Misael F. do Vale, Maria Sueli P. Arruda, Momotaro Imaizumi
Faculdade de Ciencias - UNESP - Campus de Bauru
(e-mail• Nardi@azul.bauru.unesp.br )
A Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP, atraves de seu piano
trienal referente ao periodo 1990/92, prop6s-se a implantar Wes Centros Integrados de PosGraduacao em seus diversos campus, dentre eles o de Ensino de Ciencias, em Bauru. Desde o
Encontro de Pos-Graduaciio em Ensino de Ciencias (1991) ate a Reunicio Tecnica para Implantack do
Programa de Pos-graduaciio em Educacao para a Ciencia (Bauru, 1995) as perspectivas de implantar o
referido centro foram exaustivamente estudadas culminando com a aprovacao pelo Conselho
Universitario da UNESP (abril/96) do primeiro passo para sua concretizacao: a instalacao do
Curso de Mestrado e Doutorado em Educaccio para a Ciencia, com Area de Concentracao em Ensino de
Ciencias. A Faculdade de Ciencias da UNESP é composta de oito departamentos: Fisica, Quimica,
Ciencias Biologicas, NIatematica, Computacao, Psicologia, Educacao Fisica e Educacao. A posgraduacao em Educacao para a Ciencia devera ter como nUcleo de pesquisa a Ciencia, a Educacao
e as relacoes entre saber cientifico e seu ensino, de maneira a incentivar a reflexao sobre os
processos envolvidos na construcao dos conhecimentos cientificos e tecnologicos, e a contribuir
para a producao de urn corpo de conhecimentos filosoficos, cientificos e pedagogicos destinados
a formacao de profissionais competentes na area. Quatro linhas de pesquisa, foram propostas
para integrar o Programa de Pos Graduacao em Educacao para a Ciencia: Fundamentos Filosoficos,
-

Historicos e Epistemologicos da Ciencia e o Ensino de Ciencias; Formaceio do Professor e do Pesquisador em
Ensino de Ciencias; Curriculos, Programas e o Processo de Ensinq e Aprendizagem de Ciencias; e Ensino de
Ciencias e Meio Ambiente. As disciplinas Especificas da Area de Concentracao deverao estar
relacionadas diretamente a questao do Ensino de Ciencias ou a 'interdisciplinaridade' inerente a
mesma. As disciplinas do Dominio Conexo deverao ser complementares as disciplinas especificas
da area de concentracao e deverao versar sobre contelados de Educacao, Ciencia pura e/ou
aplicada e as questOes sociais pertinentes.

A CONSTRUcA0 DE CONCEITOS BASICOS EM CIENCIAS: 0 HORIZONTE NA
ASTRONOMIA
Rute Helena Treuisan*, Patricia Fortes*, Cleiton Joni Benetti Lattari**
* Departamento de Fisica - Universidade Estadual de Londrina - trevisan@npd.uel.br ,
**Departamento de Matematica - Universidade Estadual de Londrina cleiton@npd.uel.br
Seguindo as reformas curriculares do primeiro grau no estado do Parana, que inclui
astronomia ern todas as series, tem sido cada vez maior o interesse dos professores de
ciencias pelo ensino da astronomia. Sugerimos neste trabalho, uma proposta muito
interessante, que visa motivar o aluno a aprender as coisas do ceu. 0 ensino da Astronomia
induz os alunos a alcancarem urn certo nivel de observacao ao seu redor, alem de aplicarem
conhecimentos de outras areas como matematica e fisica, para o desenvolvimento de sua
tarefa. Esta observacao detaihada e precisa nem sempre a fadl de ensinar na escola primaria
e secundaria onde o estudante nao esta acostumado a adotar urn metodo cientifico de
observacao alem de estar pouco familiarizado corn a geometria. Esta tecnica que aqui
apresentamos consiste numa pratica simples para o ensino da Astronomia no primeiro e
segundo graus, podendo tambem ser usado para o ensino de matematica e fisica. Este
trabalho permite o estudo do horizonte local verdadeiro em conjunto corn o movimento
dos astros, usando como recurso basico a fotografia do horizonte, e a construcao de uma
maquete do mesmo. Usando a maquete corretamente colocada no ponto de observacao
escolhido, pode-se estudar conceitos basicos de astronomia. Ern geral, ela permite relacionar
conceitos astron6micos abstratos como o equador, o meridiano astronOmico local, e o
horizonte local verdadeiro, permitindo visualizar urn mundo real desses elementos.
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HISTORIA E FILOSOFIA DA CIENCIA: UMA ALTERNATIVA PARA 0 ENSINO DE FISICA
Joselina C. da Silva*, Joao Zanetic"

VOs-graduacao - Institute de Fisica e Faculdade de Educacao - USP, **Institute de Fisica - USP
Esse trabalho consiste num paralelo das teorias sobre a gravitacao corn as ideias epistemolOgicas
de Thomas Kuhn, visando trabalhar a historia e a filosofia da ciencia corn alunos de licenciatura,
buscando uma alternativa para o ensino de fisica.
Ao analisarmos livros didaticos, nos capitulos sobre gravitacao, percebemos falhas gravissimas
ao se relatar os fatos ocorridos, a forma como as leis foram enunciadas, etc. Acreditamos que o
aluno precisa ser inserido num meio onde possa ter uma postura reflexiva sobre a ciencia e nao
viver nesse "mundo escolar" onde o que the a ensinado nao tern sentido cultural, nao tem
sentido real.
Para fazermos o paralelo dessas ideias, nos baseamos numa disciplina sobre gravitacao, oferecida
para alunos de licenciatura em fisica e matematica da USP. Os itens histOricos sao construidos no
sentido de exemplificar os pre-paradigmas, o paradigma dominante, situacOes que o levam a
crise e a revolucao cientifica culminando corn a apresentacao de urn novo paradigma e, portanto,
de uma nova forma de dialogar corn o mundo fisico. Como exemplo citamos o paradigma
aristotelico-ptolomaico que, mesmo criticado durante a idade media, se manteve por urn longo
periodo. Depois temos Copernico, que inicia uma revolucao cientifica, pois o paradigma
dominante nao conseguia responder de forma satisfatOria algumas de suas questoes, tendo
como adeptos de suas ideias, Kepler e Galileu, culminando corn as ideias de Newton, das quais
surge urn novo paradigma. Como o paradigma newtoniano tambem nao estava imune as crises,
ele foi vencido pelo "espaco curvo" de Einstein.

0 MITO DO LABORATORIO NO ENSINO DA FISICA EM ESCOLAS DE 10 E 20 GRAUS
Marcos Pires Leodoro
Escola Tecnica Federal de Sao Paulo (SP), Colegio Giordano Bruno (SP)

Ha urn forte consenso entre os envolvidos corn o ensino de fisica na escola de primeiro e segundo
graus sobre a importancia do ensino experimental dessa ciencia. A Teoria Construtivista de
Piaget apresenta urn respaldo teOrico para a importancia da pratica experimental pois segundo
ela, a estruturacao das operacOes formais de pensamento deve necessariamente vir precedida
por atos de manipulacao concreta dos objetos.
A concepcao de que a "alfabetizacao cientifica" passa pela compreensao do fazer cientifico baseado
no metodo indutivo-dedutivo (experimentacao -> inducao -> deducao -> comprovacao ->
generalizacao) determina urn modelo para o tipo de pratica experimental a ser realizada no
ensino de fisica, baseado na metodologia do "laboratorio cientifico".
Este trabalho pretende questionar este modelo de pratica de ensino, a qual designamos o mito
do laboratorio, que ern nosso entendimento a historica e epistemologicamente equivocada.
Propomos uma pratica experimental mais qualitativa e menos quantitativa inspirada na analise
do design de objetos de use cotidiano. Esta abordagem poderia colocar em evidencia a
"inteligencia tecno-cientifica" presente no projeto desses objetos, propiciando uma visao mais
concreta e verdadeira do fazer tecno-cientifico.
Compartilhamos da visao de que no ensino de fisica na escola de primeiro e segundo graus deve
prevalescer uma abordagem cultural e humanista da ciencia.
Estaremos realizando a demonstracao de atividades experimentais compativeis com a nossa
visao de ensino da fisica.
98

A FISICA DO FORNO DE MICROONDAS: UMA ABORDAGEM PARA 0 2° GRAU
Geraldo Candido Ferreira Filho*, Alexandre Cesar Azevedo**, Roseli Rocha Nunes da Silva ***
*Escola Tecnica Pandits Caldgeras, Volta Redonda, RJ - **Colegio Naval, Angra dos Reis, RJ ***Escola Agostinho Cunha, Rio de janeiro, RJ
A insercao da Fisica Moderna e Contemporanea (FMC) no 2° grau tern gerado iniciativas no
sentido de buscar nao so formas diferenciadas de abordagens como tambem a sensibilizacao dos
professores, cuja contribuicao a torna-la-iam possivel.

0 reconhecimento de que o curriculo atual da Fisica do 2° grau no Estado do Rio de Janeiro
contempla somente temas da Fisica Classica, nao atendendo as necessidades dos individuos para
uma participacao ativa e efetiva na sociedade contemporanea, tern levado professores de 2° e 3°
graus a desenvolver em um trabalho conjunto awes que tenham por finalidade fazer chegar aos
alunos de 2° grau algum conhecimento sobre FMC.
Dentre outras, a opcao adotada foi a de explorar a Fisica de alguns artefatos de uso frequente no
dia-a-dia da maioria dos alunos.
Uin momento julgado oportuno para a inclusao pode surgir no estudo de Propagacao de Calor

por irradiacao ou em Ondas Eletromagneticas, pela analise do funcionamento do forno de
microondas, aparelho existente em muitas casas, relacionando urn fenomeno fisico ao preparo
dos alimentos.
Outros topicos tambem podem servir de oportunidade para a IFMC: Teoria da Relatividade,
Celula Fotoeletrica, Laser, Fibra Optica, etc ...
Foi escolhido o forno de microondas devido a pouca divulgacao e pouca literatura que leve a
conhecer realmente o funcionamento do forno de microondas, principalmente corn relacao aos
cuidados que devem ser tornados na sua utilizacao no preparo de alimentos.
A respeito deste trabalho sao destacadas para os alunos os seguintes topicos: hist6rico,
funcionamento, cuidados quanto ao uso, avaliacao do gasto de energia, e uma experiencia de
carater qualitativo.
As informacOes disponiveis, principalmente sobre o funcionamento e as precaucOes que devem
ser tomadas por ocasiao do uso do forno, nao sao muito esclarecedoras, expondo o usuario leigo
a alguns riscos desnecessarios.

MOVIMENTO OSCILATORIO DE UM PENDULO INCLINADO
Regina Elaine Santos Cabette, Luis Fernando MoIlica Borelli
UNESP - Faculdade de Engenharia de Guaratingueta
Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333
CEP - 12500-000 - Guaratingueta - SP

Trata-se de urn projeto direcionado ao estudo e construcao de dispositivos de demonstracao experimental de
principios e leis fisicas. 0 nosso caso especificamente vem retratar o movimento oscilatorio de urn pendulo
inclinado, o dispositivo tern como meta ser de facil compreensao e de facil construcao, tanto por constituirse de materials acessiveis e de baixo custo, como praticidade de sua montagem e demonstrar de maneira
pratica o fenOmeno.
Tendo como objetivo medir a aceleracao da gravidade (g), o pendulo inclinado nos oferece uma maior
confiabilidade no que diz respeito a medida de seu periodo de oscilacao do que no pendulo simples, pois
devido a sua inclinacao seu periodo toma-se maior, portanto, mais facil de se cronometrar.
0 conceito que o experiment° abrange, faz-se necessario urn conhecimento basic° das leis de Newton,
vetores e osciladores harmenicos para o qual a restituicao a associada a forca da gravidade, para que se
tome mais facil a compreensao do fenorneno.
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UMA PROPOSTA PARA 0 LABORAT6R10 DIDATICO DE FISICA NO PRIMEIRO ANO DO
3° GRAU: FISICA EXPERIMENTAL I E II NO IFUSP
L.B. Horodynski-Matsushigue, P.R. Pasch°lob; J.H. Vuolo, M.-L. Yoneama, J.F. Dias, P.T.D. Siqueira e M. Amalcu
Institute de Fisica da Universidade de Sao Paulo - Caixa Postal 66318, CEP 05389-970,Sao Paulo-Brasil
E-mail: Lighia@IF.USP.BR
No Ultimo quinquanio tern se fortalecido no Instituto de Fisica da USP, o ponto de vista que

tecnicas adequadas de analise e obtencao de dados podem e devem ser ensinadas no curso basic°
do Bacharelado em Fisica priorizando-se, assim, alguns objetivos especificos da Fisica Experimental. 0 livro Fundamentos da Teoria de Erros de J.H. Vuolo, é a expressao mais visivel desta
corrente de pensamento. Tern-se dado atencao tambem a alguns objetivos gerais, tais como
desenvolvimento da capacidade de observacao e do pensamento critico no confronto entre
resultados experimentais e expectativas, incluindo modelos. Mais recentemente (1995 e 1996) foi
realizado um planejamento que encadeou atividades, visando atingir o conteirdo proposto do
livro citado, ao final de 2 semestres. Para tanto, apesar de serem desenvolvidas essencialmente
as experiencias tradicionais, acrescidas de apenas 2 atividades que salientam flutuacoes estatistica
do proprio objeto de medida, houve mudanca de enfoque. A estrategia de ensino pretende-se
construtivista, sendo promovidas discussOes comparativas dos resultados obtidos pelos alunos,
durante cada aula. Tais comparacoes reforcam que existem criterios estatisticos para descobrir
anomalias, desvendar concordancias inesperadas, enfim salientar a normalidade ou nao dos
resultados experimentais, frente tambem a precisao dos instrumentos de medida e da metodologia,
conhecidas do professor. Ressaltam ainda a beleza fundamental da investigacao cientifica, quando
e possivel levantar hipoteses para eventos aparentemente inesperados e, se bem conduzidas,
instilam confianca no metodo experimental. Enquetes, relatorios entregues, provas finais e
entrevistas tern demonstrado que os alunos sintonizaram na mudanca de enfoque e, em media,
apresentam maior independ'encia e conhecimento mais profundo do material ensinado. Da
avaliacao institucional, feita regularmente, numa escala de 1 a 5, ao final de cada semestre para
todas as disciplina do IFUSP, surgiram tambem algumas informaceles relevantes quanto a Fisica
Experimental II, em 1996. Assim, os alunos responderam que se engajaram de forma significativa
tanto na tomada quanto na analise de dados e consideram os dados que obtiveram com qualidade
acima da media (pontuacao —. 4,0). Classificaram a disciplina como medianamente dificil e
trabalhosa (— 3,5) e que as atividades estimularam seu senso critico (— 4,0). Curiosamente, julgaram
ainda que a disciplina apresentou aproximadamente a dose certa (3) entre tecnicas experimentais
e compreensao dos fenomenos (pontuacao > 2,5).

UMA NOVA ABORDAGEM DA FISICA DO VOO
Weltner, Klaus

Instituto de Fisica da UFBA- Rua Barao de Geremoabo Campos Universitario
de Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia e Universitat FranKfurt (Alemanha)

A fisica do vOo pode despertar interesse para fisica na sala de aula, mas normalmente este potencial
nao a usado. Uma raid() disso pode ser a maneira pela qual este assunto e tratado convencionalmente.
A explicacao da sustentacao da asa é baseada no lei de Bernoulli e no fato do ar acima correr corn
maior velocidade. Essa explicacao tern defeitos fundamentais e nao permite entender o efeito,porque
no a possivel dar uma razao para a maior velocidade acima e a manor abaixo da asa. Uma nova
abordagem elaborada por Smith(EU), Fletcher(UK) e Weltner (Alemanha) a baseada na segunda lei
e na terceira lei de Newton. A asa do aviao tem urn angulo de ataque em relacao ao ar e a direcao do
proprio movimento. A asa forca o ar em torno dela a se mover para baixo assim acelerando o ar. Para
que esta aceleracao ocorra precisa-se de uma forca para baixo. A contra forca age para cima e é a forca
de sustentacao. Alem disso a maior velocidade do ar acima da asa e a consequencia e nao a causa da
baixa pressao. .0 movimento do ar para baixo seria demonstrado mediante experimentos simples,
mas extremamente convincentes.0 tratamento teorico é baseado nas equacOes de Euler. seuma linha
do escoamente for curvada existe urn gradiente de pressao perpendicular a velocidade. A superficie
da asa e curvada e decorrente disso causa gradientes de pressao.
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UM ENFOQUE ALTERNATIVO PARA A DISCIPLINA DE TOPICOS DE FISICA MODERNA
NOS CURSOS DE GRADUAQA0 (LICENCIATURA E BACHARELADO)
Jose Pedro Donoso

Instituto de Fisica de Sao Carlos, Universidade de Sao Paulo
Neste trabalho descreve-se urn enfoque alternativo para a disciplina optativa Topicos de Fisica
Moderna oferecida para os estudantes dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Fisica. 0
programa compreende quatro topicos: fisica nuclear, fisica de particulas, relatividade geral e
cosmologia, sendo desenvolvido em dois semestres corn uma carga horaria de 4 horas semanais.
Estes topicos sao indispensaveis num curriculo de graduacao em fisica pois os estudantes ouvem
falar frequentemente destes temas, os quais sao muitas vezes tratados na imprensa de forma
incompleta ou sensacionalista. As principais dificuldades que urn docente encontra para tratar
estes topicos sao sua enorme abrangencia e os conhecimentos incompletos ou errados que alguns
estudantes possuem. Dada a limitacao de tempo para urn tratamento formal dos assuntos, optamos
por uma abordagem diferente, introduzindo os conceitos fundamentais, destacando as
experiencias historicas mais significativas e ilustrando cada tema corn exemplos e aplicacoes.
Este enfoque exige uma cuidadosa escolha do material bibliografico a ser utilizado, o qual tern
que ser bastante atualizado e simples em seus tratamentos. Urn esforco especial e realizado no
sentido de mostrar ao estudante que ele tern capacidade de resolver problemas utilizando
conceitos que ja domina, como sao as leis de conservacao de energia e momento. Neste trabalho
descreveremos corn detalhe o conteado programatico de cada tOpico e o enfoque adotado no seu
tratamento, indicando a bibliografia utilizada, que inclui textos de fisica moderna, textos
especificos de cada tema e artigos selecionados das colecoes American Journal of Physics, Scientific American e Ciencia Hoje, entre outras. Cabe salientar que o nivel de exigencia do curso nao
e aquele de um curso especializado e sim aquele de urn curso de Fisica Moderna. Desta maneira
os alunos nao tern dificuldades de resolver os exercicios propostos nem de acompanhar o
desenvolvimento do curso. Os resultados mostram que este enfoque foi adequado, o que pode
ser avaliado pelo crescente interesse dos alunos no curso, pela participacao nas discussoes, no
resultado das listas de exercicios, e pelo nivel das monografias e entusiasmo nos seminarios
apresentados no final do curso.

A NATUREZA DUAL DA LUZ: UMA ABORDAGEM PARA 0 2° GRAU
Joao Monteiro

Centro Educacional de Niteroi, Niteroi, RJ
Este trabalho objetiva abordar urn tema da Fisica Moderna e Contemporanea a nivel de segundo
grau. Ele faz parte de urn projeto coordenado pelo Grupo de Pesquisa ern Ensino do Instituto de
Fisica da UFF. 0 tema aqui escolhido foi abordado fenomenologicamente, destacando a evolucao
historica das ideias. Neste contexto surge naturalmente, o inicio, a evolucao e a importancia da
Mecanica Quantica. E proposto que este tema seja incluido no conteado programatico do 2° grau
no momento em que estiver sendo feita a introducao a Otica, quando costuma-se fazer urn
passeio panoramico pela mesma. Corn ele tambem sac) comentados, os seguintes topicos: os
modelos atomicos de Rutherford e Bohr; as ondas de Broglie; o fenomeno de difracao da luz; o
efeito fotoeletrico e a interpretacao da onda como probabilidade de uma particula ser absorvida
(ou emitida). Quanto ao metodo adotado para a adaptacao deste tema, foram selecionados dois
alunos **, da l a Serie do 2° grau do Colegio Centro Educacional de Niteroi, cujas habilidades e
interesse em fisica sao notorios. A estes alunos foram dados textos relacionados ao tema. A cada
leitura foram feitas discussoes para esclarecimento de davidas. Tais alunos, neste momento,
alem das davidas, expressaram o que entenderam corn sua prOpria linguagem e tornaram tambem
evidente os limites ate onde poderiamos chegar no conteu do que engloba o tema. Destas
discussoes surgiram o texto corn a linguagem e o nivel acessivel a alunos de segundo grau.
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OS OBJETIVOS DO LABORATORIO DIDATICO NA UNIVERSIDADE: UMA ENQUETE
ENTRE ALUNOS E PROFESSORES DO IFUSP
L.B. Horodynski-Matsushigue, P. R. Pascholati, M Moralles, M.-L. Yoneama, J.F. Dias e P.T.D. Siqueira
Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo, Caixa Postal 66318, CEP 05389-970, Sao Paulo, SP, Brasil
E-mail: Lighia@IF.USP.BR
Recentemente, as disciplinas Fisica Experimental I e II oferecidas aos ingressantes no Bacharelado
em Fisica do Instituto de Fisica-USP, foram alvos de uma reestruturacao didatica, que claramente
enfatizou a experimentacao. Foram inicialmente (na disciplina de Fisica Experimental I)
privilegiados os seguintes objetivos: treino em observacao da situacao experimental e selecao
das variaveis relevantes; aprendizado da teoria estatistica de erros e sua aplicacao no tratamento
de dados experimentais, em particular no que se refere a sua conceituacao; conhecimento de
instrumentos e de tecnicas de medidas e desenvolvimento de habilidade experimental; e
aprendizado de tecnicas de sistematizac5o, tratamento e apresentacao de dados experimentais. A
seguir (na disciplina de Fisica Experimental II), tentou-se priorizar os objetivos gerais: assimilacao
do importante papel do modelo na analise de experiencias; e desenvolvimento de espirito
critico e clareza de pensamento na confrontacao entre modelos teoricos e os resultados
experimentais. Em Fisica Experimental II foi ainda introduzido um aprimoramento em tecnicas
de analise de dados, atraves da linearizacao das relacifies funcionais corn ajustes por minimos
quadrados.

0 presente resumo refere-se a uma analise das respostas dadas em junho de 1995 a urn questionario,
estabelecendo uma hierarquia entre os objetivos propostos para o laboratorio didatico, atraves
da pontuacao de 0 a 5, numa suposta situacao ideal e, comparativamente, na situacao real de
Fisica Experimental I. De modo geral, pode-se dizer que ambos, estudantes e professores,
ordenaram, tanto na situacao ideal quanto na real, os objetivos especificos prevalecendo sobre
os gerais e apresentaram nos illtimos lugares em importancia os objetivos que se referem a
apoio do laboratorio para a teoria. Pode-se afirmar que os alunos estao basicamente de acordo
corn o que os professores consideram importante na disciplina de Fisica Experimental I e
consideram que a realidade na- o esti muito distante das expectativas. A analise revelou tambem
que houve mudancas significativas de enfoque entre 1973 (quando o mesmo questionario foi
aplicado pela primeira vez no IFUSP) e 1995, e que estas mudancas foram percebidas e
acompanhadas pelos alunos.

DIDATICA NO ENSINO DE ASTRONOMIA: MEDINDO A INCLINCAO DO EIXO DA TERRA
Rute Helena Trevisan, Edmilson de Souza', Cleiton Joni Benetti Lattari"
*Departamento de Fisica Universidade Estadual de Londrina, trevisan@npd.uel.br *"Departamento de Matematica, Universidade Estadual de Londrina, Fundacao Municipal
de Ensino Superior de Assis, FEMA/IMESA, cleiton@npd.uel.br
O Ensino de Ciencias torna-se muito mais produtivo e efetivo, quando surge o interesse do

aluno pela pesquisa e observacao. Isto tem se tornado possivel, corn a introducao de Astronomia
nos curriculos do primeiro grau, na maioria das escolas brasileiras. No intuito de preencher uma
lacuna no aprendizado dos professores de ciencias e tambem devido a falta de material didatico
na area, estamos produzindo uma serie de experiementos didaticos, simples e de baixo custo,
que ensina o aluno a observacao dos fenomenos do ceu, despertando nele o interesse pelo
aprendizado.
Apresentamos aqui urn metodo simples para medir a incilinacao do eixo da Terra, verificando os
desvios sofridos pela trajetoria aparente do Sol., utilizando apenas uma maquina fotografica e
uma calculadora, e observacoes do por do Sol (ou nascer), no primeiro dia de cada uma das
quatro estacoes do ano.
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PRENUNCIOS DA FISICA MODERNA: OS TUBOS DE RAIOS CATODICOS E A DESCOBERTA DO
ELETRON
Sidnei Percia da Penha *, Regina de Cassia Manso Almeida **
*Colegio de Aplicacao da Universidade CatOlica de Petropolis, Petropolis, RJ - UFF - Colegio
Tecnico Agricola Ildefonso Bastos Borges, Born Jesus do Itabopoana, RJ
Uma lacuna deixada no ensino secundario e a analise da estrutura da materia. Foi gracas ao

desenvolvimento da mecanica quantica que foram obtidos avancos na tecnologia, sobretudo na
indUstria eletronica. A escola no entanto parece desconhecer tais fatos. A estrutura da materia
apresentada pela quimica mais parece urn passe de magica. A fisica simplesmente ignora todo o
assunto, considerando-o avancado demais para o ensino medio.
Este trabalho pretende ser urn ponto de partida para a insercao do aluno no contexto do final do
seculo passado, quando iniciaram-se as teorias que buscam descrever urn modelo para a materia.
A analise do assunto e feita desde o surgimento das ampolas de baixa pressao ate as teorias que
se seguiram na tentativa de interpretacao dos raios catodicos. A abordagem hist6rica do conflito
entre as teorias corpuscular e ondulatoria no entendimento destes raios mostra ao aluno o arduo
processo de construcao de urn modelo fisico. Desemboca-se na experiencia de J.J. Thomson que
estabelece definitivamente os raios catodicos como eletrons, determinando-se a relacao carga/
massa desta particula.
Inicia-se esta discussao atraves da televisao por ser amplamente utilizada nos dias atuais. Acreditase que a abordagem experimental, corn a construcao de urn tubo de raios catodicos, funcionara
como uma importante ferramenta de trabalho do professor e como urn elemento de motivacao
para o aluno. Para a montagem do aparato experimental podera ser utilizado material de sucata
de oficina de TV, sendo importante que o tubo de imagens esteja em born estado.
Urn conseqiiente desdobramento deste trabalho sera o estado dos modelos atOmicos de Thomson,
Rutherford e Bohr, fazendo corn que o aluno mergulhe no processo de construcao/reconstrucao
de urn modelo fisico, nao como uma verdade absoluta, mas como uma tentativa de descricao da
na tureza.

LABORATORIO PARA DEMONSTRACOES PROJETOS E MODELOS
Miranda Paulo, Weltner Klaus
Instituto de Fisica da UFBA- Bard() de Geremoabo Campos Universitario
de Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia Universitat Frankfurt (Alemanha)
Os alunos da Licenciatura de Fisica tern disciplinas de Fisica onde lido se fala do ensino. Eles tern

disciplinas da educacao onde se fala dos problemas da educacao em geral mas nunca dos problemas
especificos que enfrentaria um professor de Fisica.
Assim falta uma disciplina fundamental onde o futuro professor aprende a fazer experimentos para
demonstrar efeitos fisicos para alunos e ligar estes efeitos corn a teoria.
Para resgatar esta falta criamos e instalamos a disciplina de urn laboratorio para demonstraceies.
Neste laboratorio os alunos, aprendem a fazer experimentos que podem ser feitos nas aulas. Eles
aprendem a usar o material do dia a dia para fazer demonstracoes fundamentais. Alem disso eles
aprendem a fabricar equipamentos simples para superar a falta das verbas nas escolas.Exemplos de
experimentos tipicos serao apresentados neste encontro: Demostracao de oscilacOes forcadas, fisica
do voo, calor especifico do ar superposicao de oscilacoes, use de urn caldeirao como calorimetro
mesa girante.
A disciplina tera uma caracteristica a mais os alunos deveram expor suas experiencias, ern aulas de no
maximo vinte minutos. para os colegas em seguida e feita uma avaliacao da aula usando criterios
estabelecidos anteriormente como visibilidade dos experimentos, postura do professor, ligacao
entre demonstracao e teoria, etc.
103

0 EFEITO FOTOELETRICO NO 2° GRAU: UMA PROPOSTA
Eduardo Cordeiro*, Mauro Costa **
*Colegio MOdulo Macae, Macae, RJ - * Colegio Salesiano Santa Rosa, Niteroi, RJ

No final do seculo XX, o contato diario corn as mais novas descobertas cientificas a uma realidade
na vida da pessoa comum. Seja atraves de jornais e revistas no trabalho de divulgacao, seta por
contato fisico atraves da manipulacao da parafernalia eletronica disponivel. Nessa realidade
encontra-se o aluno, questionador por excelencia, transbordante de curiosidade pela descoberta
de um mundo fascinante que o cerca e motivado pelos recursos de que dispoe.
Como o programa de Fisica tern contribuido no atendimento desse interesse que se encontra
latente no alunado? A resposta nao parece muito alentadora. A pratica diaria nas escolas de 2°
grau revela urn programa engessado nos seculos XVII e XVIII que tern ficado sempre aquern das
curiosidades dos alunos. Isso tern criado urn distanciamento natural entre professor - aluno conteado programatico. Uma proposta aceita por todos os envolvidos no processo da
aprendizagem de Fisica é a insercao de topicos de Fisica Moderna e Contemporanea no 2° grau.
Dos topicos a serem explorados, foi escolhido o Efeito Fotoeletrico, por se tratar de urn tema de
interesse usual, facilmente presenciado no dia-a-dia. Como funciona o acionamento automatic°
da iluminacao pablica e da porta dos elevadores sao indagacoes Totineiras dos alunos.
A proposta nao a introduzir como urn tema a ser acrescido ao programa, mas fazer uma
complementacao da Fisica Classica, acompanhada sempre que possivel de uma abordagem
experimental.
0 momento adequado para a introducao do tema a motivo de reflexao, poise quando se dara a
ligacao entre as Fisicas Classica e Moderna, sem alterar a sequencia. Faz-se necessaria entao uma
abordagem qualitativa do Efeito Fotoeletrico, para que o aluno tenha uma ideia de como se
processa o fenomeno.
E apresentada uma aplicacao pratica do efeito fotoeletrico, atraves de uma celula fotoeletrica
acoplada a urn circuito eletrico, semelhante ao utilizado nos elevadores.

MODULO EDUCATIVO PARA APRENDIZAGEM DE METODOS DE FOURIER NA FISICA
Edernetson Solano Batista de MoraistDanyel JudsortBezertu &rues**, Liacir dos Santos Lucena""
*(PET-Fisica, UFRN) , **(PET-Fisica, UFRN), ***(DFTE, UFRN)
*esolano@ncc.ufrn.br
A analise de Fourier é conhecida ha muito tempo, como uma ferramenta poderosa para a solucao

de problemas de Ciencia e Engenharia. No entanto, continua urn topico de dificil aprendizagem
entre os estudantes de Bacharelado e Licenciatura em Fisica.
Em vista disto, elaboramos urn conjunto didatico, constituido de texto, software e experiencias de
laboratorio, direcionado a alunos de graduacao em Fisica, e que pode tambem ser utilizado por
alunos de outras areas, coin as devidas adaptacoes. Neste trabalho focalizamos varios aspectos
deste trabalho, incluindo simulacoes em computador, analise de vibracoes mecanicas em diversos
sistemas e ate em aeronaves, estudo de sons produzidos por instrumentos musicais, processamento
de sinais em sistemas de telecomunicacao, analise de ruidos e resolucao de equacaes diferenciais.
0 objetivo deste projeto a desenvolver material educativo para possibilitar que os estudantes
adquiram familiaridade coin Series de Fourier e Transformadas de Fourier, e, tambem que,
atraves de experiencias de laboratorio e use do computador, os mesmos obtenham intuicao
sobre os conceitos envolvidos e suas aplicacoes em problemas reais.
104

CALOR NA NATUREZA E NAS TECNICAS - GREF NA SALA DE AULA*
Lsilda Sampaio Sim"; Anna Cealia Copelli* * , Suehj BaldinPelaes"*, I Ms Carlos de Menezes , Yassulop Hosoume*****
*(GREF/IFUSP - SE/ CENP),**(GREF/IFUSP - SE/ CENP), ***(GREF/IFUSP), **** (IFUSP); **** (IFUSP)
Grupo de Reelaboraedo do Ensino de Fisica (GREF), IFUSP
secgref@if. usp.br

Depois de mais de uma decada de discussOes corn professores que utilizavam a proposta do
GREF e do convivio corn os alunos da rede publica sentimos necessidade de elaborar urn
material para use ern sala de aula.

e

Este material, elaborado corn o objetivo de minimizar barreiras no aprendizado de Fisica,
constituido por textos de linguagem facil que compoem topicos curtos, baseados na proposta do
livro do professor, possiveis de serem lidos em uma aula. Eles trazem algumas inovacoes em
relacao ao livro do professor como o surgimento, ao longo do curso, dos ciclos naturais e a
fragmentacao do modelo cinetico de materia, que aparece nos momentos em que a sua
interpretacao facilita o entendimento do processo. Contem ainda alguns exercicios resolvidos e
propostos, sempre que possivel, abordando situacoes cotidianas. As atividades praticas
apresentadas como: a construed° de urn coletor solar, entrevistas corn tecnicos de refrigeracao e
mecanicos de automoveis e simulacoes de fenomenos naturais, permitem a familiarizacao do
aluno com a fenomenologia relacionada ao funcionamento das maquinas termicas.
Coisas "quentes" ou "frias", naturais ou produzidas pela tecnologia sao destacadas para se
discutir processos termicos e propriedades dos materiais.
Os principios da termodinamica ja esbocados nos ciclos naturais sao enfatizados no funcionamento
das maquinas termicas.

Tal como os outros conteficlos do GREF, os t6picos de Fisica Termica estao estruturados em
blocos: "Quente e frio, equilibrio e temperatura", "Fontes e trocas de calor", "TransformacOes
termicas" e "Maquinas termicas".
Estes textos ja estao sendo utilizados por cerca de 100 professores da rede publica e ja apresentam
resultados promissores.

APROXIMANDO CONTEUDO ESCOLAR E CONTEXTO VIVENCIAL DO ESTUDANTE NO
ENSINO DE FISICA
Decio Auler*, Eduardo Adolfo Terrazzan**
*Depto. Metodologia do Ensino, UFSM, ""Depto. Metodologia do Ensino, UFSM
*auler@ce.ufsm.br

0 presente trabalho constitui-se numa reflexao sobre as possibilidades de mudancas no ensino
de fisica na escola media, mediante a analise de uma proposta pedagogica desenvolvida junto a
uma turma de alunos. Nesta proposta, estruturada segundo a dinamica dos momentos
pedagOgicos, idealizados por Angotti e Delizoicov, convergem elementos do cotidiano,
contribuicoes da Historia da Ciencia e resultados de pesquisas sobre concepcOes alternativas.
Procura-se contemplar a interdependencia entre conteUdo pedagogico, contexto vivencial dos
estudantes e metodo de ensino, no desenvolvimento do estudo da fisica termica. Para isso, foram
enfatizados conhecimentos relacionados as leis da termodinamica, fundamentais tanto na
estrutura conceitual da ciencia fisica, quanto para a compreensao de mitltiplos aspectos do nosso
cotidiano. Entre as possibilidades emergentes deste trabalho, surgem, por exemplo, uma maior
vinculacao entre o mundo da escola e o mundo da vida do estudante e a superacao, ainda que
parcial, do principal aprendizado propiciado pelo ensino de fisica corrente em nossas escolas: o
aprendizado da passividade.
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A MECANICA DO GREF: UMA PROPOSTA PARA A SALA DE AUL/N.
Wilton da Silva Dias*; Luis Paulo de Cctrvalho Piassi*, Luis Carlos de Menezes*, Yassuko Hosoume**
*(GREF/IFUSP); **(IFUSP)
secgref@if.usp.br

Em urn quadro onde poucos professores de Fisica do 2° grau possuem formacao especifica nessa
disciplina, o GREF tern desenvolvido textos e uma proposta de capacitacao de professores que
possa levar para a sala de aula uma Fisica voltada para a compreensao do universo vivencial dos
alunos. Este painel apresenta objetivos e aspectos dos textos de Mecanica. Denominados "Leituras
de Fisica", eles procuram se dirigir mais diretamente ao aluno e permitir ao professor uma
capacitacao de contefidos e uma mudanca de metodologia e de avaliacao. Sao leituras curtas que
procuram ser interessantes aos alunos e compostas de experiencias, atividades praticas, exercicios
e questOes que objetivam fazer o aluno compreender as coisas que o cercam.
A proposta de Mecanica, utilizada por atualmente por cerca de 200 professores, dimensionada
para urn ano letivo corn 80 minutos de aulas semanais, enfatiza as Leis de Conservacao e as leis
de Newton, traz como novidade a parte de Astronomia, desenvolve a cinematica junto corn a
dinamica e apresenta a estatica aproveitando as questOes e conceitos trabalhados na dinamica. 0
curso se inicia pela discussao das leis de conservacao da quantidade de movimento linear e
angular (16 leituras), partindo de elementos como os sistemas de propulsao, os motores e os
movimentos do corpo humano. Nas leis de Newton (15 leituras), enfatiza-se o estudo das diversas
formas de interacOes entre os objetos em fenOmenos como a aceleracao de veiculos, o voo e o
nado. A energia (8 leituras mais 4 leituras de estatica e maquinas simples) discutida a partir da
analise da producao de movimentos e enfoca o use pratico da energia para se abordar os conceitos
de potencia, trabalho e outros. A astronomia procura trazer para a sala de aula, em 14 leituras, as
principais questOes acerca do espaco, analisadas corn os instrumentos de Fisica desenvolvidos
nas partes anteriores.

e

UMA CRITICA A ABORDAGEM DA TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA EM LIVROS
DE FISICA BASICA
Carlos Daniel Ofugi; Mauricio Pietrocola

Depto de Fisica - Universidade Federal de santa Catarina
Este trabalho surgiu da constatacao a partir de uma pesquisa realizada de que os alunos da
graduacao do curso de fisica nao dominavam aplicavam conte6clos da Teoria da Relatividade
Restrita (TRR). Os alunos nao haviam compreendido os novos conceitos de espaco e tempo que
esta teoria propc5es, e os utilizavam de forma errada na interpretacao de situagoes fisicas.
Visando aprofundar procedemos a uma analise sobre os principais textos utilizados nos cursos
basicos de fisica (Tipler, Mckelvey, Feynman). Para que esta critica fosse feita corn precisao,
estudamos nao so a teoria da relatividade restrita, mas tambern a histaria atravas do estudo de
artigos e livros. Dessa analise, elaboramos fluxogramas tridimensionais para retra tar a
apresentacao desses textos.
Nossas conclusOes apontaram para a utilizacao de dogmas de fe e falta de problematizacao da
fisica classica.
Apresentaremos nossas conclusoes e fluxogramas.
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CRITICA AO CONTEODO DE ASTRONOMIA DE UM LIVRO DIDATICO DE GEOGRAFIA
DE 1° GRAU
Joao Batista Garcia Canalle*, Rute Helena Trevisan**, Cleiton Joni Benetti Lattari***
*(Institute de Rsica - UERJ), canalle@vmesaueij.br - **(Dpto. de Fisica - UEL), *'(Dpto. de Matematica - UEL)

Contribuindo corn o esforco da Fundacao de Amparo ao Estudante (FAE), analisamos o conteudo
de astronomia do livro Geografia Nova - 0 Espaco do Homem, Vol. 1, de Igor Moreira, Editora
Atica, destinado a 5a serie. A escolha foi aleatoria. Neste trabalho apresentamos os erros
encontrados e os comentamos. Exemplifiquemos apenas dois, neste resumo: a) "Acontece que a
propria Terra funciona como urn gigantesco fma, pois suas extremidades norte e sul possuem
magnetismo". A Terra e uma esfera, portando nao tern extremidades e o magnetismo nao esta
nas suas "extremidades", ou pelos, e sim ao redor dela toda e dentro dela tambem. A origem do
magnetismo terrestre esta relacionado ao movimento de cargas eletricas em seu interior. b) "0
dia 21 de dezembro e o dia ern que o hemisferio sul recebe mais calor... e do mesmo modo, o dia
21 de junho e o ponto maximo do inverno no hemisferio sul... Fora esses dias que marcam o
momento em que a Terra mais se aproxima e mais se distancia do Sol ...". Fica de associacao
automatica, nas explicacoes acima, que o verao e devido a maior proximidade da Terra ao Sol e
que o inverno a justamente devido ao maior afastamento da Terra ao Sol. E extremamente
comum ouvir de alunos e professores, a explicacao de que o verao e inverno estao associados
maior proximidade e afastamento, respectivamente, da Terra ao Sol, uma vez que eles imaginam
que sendo a orbita da Terra tao achatada quanto aparece nas figuras, o verao so pode ser devido
a maior proximidade da Terra ao Sol. A explicacao da inclinacao do eixo de rotacao da Terra, e
etc, fica completamente esquecida. 0 autor do livro esta sendo extremamente infeliz ao escrever
que 21 de dezembro e 21 de junho marcam pontos maximos das estacoes verao e inverno e que
estas mesmas datas marcam o momento de major proximidade e afastamento da Terra ao Sol,
respectivamente.

ASSESSORIA NA AVALIKAO DO CONTEODO DE ASTRONOMIA DOS LIVROS DE
CIENCIAS DO PRIMEIRO GRAU
Rute Helena Trevisan*, Cleiton Joni Benetti Lattari**, Joao Batista Garcia Canalle***
*Depto. de Fisica, Universidade Estadual de Londrina, UEL - trevisan@npd.uel.br , **Depto.
de Matematica. Universidade Estadual de Londrina, UEL - cleiton@npd.uel.br , ***Instituto
de Fisica, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ - canalle@vmesa.uerj.br
Os livros didaticos, atualmente no Brasil, nao passam por arbitros na area, e ao que tudo indica,

nem por uma correcao previa de conteudo antes da impressao. Como resultado temos aberracoes,
que algumas vezes, chegam a colocar em risco a saude do estudante Durante a Assembleia da
Sociedade Astronomica Brasileira (SAB) de Agosto de 1995, a Comissao de Ensino da SAB,
recomendou que a comunidade astronOrnica brasileira participasse de maneira mais efetiva
como arbitros dos livros didaticos utilizados nas redes pithlicas e privadas de Ensino de Primeiro
Grau. Numa tentativa de evitar que se passe as criancas conceitos errados de Astronomia basica,
analisamos o conteudo de astronomia de duas coleciies, escolhidas aleatoriamente, das Editoras
Atica e Scipione. A Colecao Quero Aprender e da Editora Atica, apresenta. quatro volumes, de
la a 4a serie, e seu autor e Carlos Barros, sendo que somente ha conteudo de astronomia nos
volumes 2 e 3. A Colecao Alegria de Saber da Editora Scipione tambem tern 4 volumes e seus
autores sac): Lucina Passos, Albani Fonseca e Marta Chaves. 0 conteudo de astronomia esta nos
volumes 2 e 3. Neste trabalho apresentamos os erros mais comuns e repetitivos dos conteudos
de Astronomia, e suas devidas correcoes.
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ELETROMAGNETISMO: NOVAS FORMAS E CONTEUDOS NA SALA DE AULA
Martins, Joao*, Toscano, Carlos**, Hosoume, Yassuko***, Menezes, Luis Carlos****
*(GREF/IFUSP); **(GREF/IFUSOP - SE/CENP); ***(GREF/IFUSP); ; ****Grupo de Reelaboracao de
Ensino de Fisica (GREF), IFUSP;
se cgref@if. u sp .br

0 presente trabalho apresenta algumas caracteristicas do livro do aluno de Eletromagnetismo
do GREF. A partir da linha original do GREF, o texto traz como novidades, entre outras, maior
enfase na exploracao da energia eletrica residencial, dos elementos Iigados a informatica, a
radioatividade e outros temas de importancia na vida social, akin de maior namero de atividades
praticas e exercicios.
0 indice é organizado ayartir de 6 temas: A) Eletricidade: presenca e entendimento: B) Resistencia,
tensao e corrente; C) Imas e motores eletricos; D) Geradores e outros dispositivos; E) Som,
imagem e comunicacao; F) Informacao e micro-eletrOnica. Cada urn destes temas, a constituido
de urn conjunto de topicos ou sub-temas, que embora guardem relacao entre si e se complementem,
tern, cada urn, objetivos instrucionais especifico. Esse conjunto de sub-temas ou topicos, sac)
concebidos para orientarem o trabalho dos alunos em sala de aula; isto e, para ler, fazer e pensar,
sendo por esse motivos denominados de leituras. A titulo de exemplo, sera° apresentadas algumas
destas leitura, em alguns temas.
Corn relacao ao conteado de Fisica a ser ensinado sao discutidos os conceitos basicos
compreendidos pelo eletromagnetismo classic°, ao nivel macroscopic° e microscopico, alem da
abordagem da conducao eletrica tomando por base conceitos da fisica moderna, para o
entendimento do comportamento dos materiais semicondutores presentes nos aparelhos

UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA 0 ENSINO DE FISICA
Kcitia Maria Nascimento Toledo (CECIMIG)
e-mail: Ruth@metalink.com.br

Este trabalho é um relato de experiencia da ocorrencia de um projeto que propos alteracoes na
metodologia e nos conteados a serem ensinados nas disciplinas Fisica, Filosofia e Historia a fim
de tornar possivel urn dialogo constante entre essas disciplinas.
0 projeto foi elaborado para as duas primeiras series do segundo grau. No ano de 1995, apenas
a primeira serie teve contato corn essa diferente abordagem dos conteados. Esse projeto
interdisciplinar esta acontecendo na Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, corn aprovacao
da Secretaria Municipal de Educacao de Belo Horizonte.
0 projeto nao implicou apenas mudanca programatica, mas tambem metodologica. Todo material utilizado pelos professores eram discutidos pelos demais. Parte do material utilizado em
sala de aula foi produzido em conjunto por todos os professores envolvidos. A producao comum
foi urn modo de capacitar cada um dos professores a transitar nas outras duas disciplinas
envolvidas. A producao do material ern conjunto permitiu aos professores ter o contato necessario
corn as demais disciplinas, bem como o vocabulario utilizado em disciplinas que nao a sua,
embora existiam limitacOes, dada a especificidade de cada disciplina.
Buscou-se, dentro do curriculo tradicional de segundo grau uma abordagem que tivesse urn
"carater universal", sendo assim, o conteado de Fisica foi vinculado a Filosofia e a Historia.
A juncao Fisica / Filosofia / Historia a uma volta as origens, sem no entanto se constituir em
retrocesso. Acreditamos que, como a ciencia comecou a se desenvolver dessa maneira, corn esses
tres ramos fundidos num so, essa seria uma boa maneira de iniciar o aluno (leigo) nas ciencias.
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RESULTADOS DA ANALISE DO LIVRO DE CIENCIAS PARA A 8A. SERIE ESCOLHIDO
PELA SECD/RN
Paulo Manoel Mesquita de Medeiros
Colegio Estadual Winston Churchill - Natal/RN
Durante o encontro sobre "Propostas Curriculares de Fisica: conteudos, metodologia, avaliacao",

realizado na ocasiao do XI SNEF, surgiu a preocupacao corn a qualidade dos livros didaticos que,
a partir de 1995, seriam escolhidos pelas Secretarias Estaduais de Educacao. Como professor da
rede estadual de ensino, fiz uma analise dos tres livros indicados pela comissao selecionadora. 0
livro escolhido foi o de Carlos Barros, Fisica e Quimica, Editora Atica, 5a. edicao, 1995, Sao Paulo.
Nele foram encontrados os mais diversos tipos de erros, que ern forma de relatorio foi entregue
a SECD/ RN. Apos quase nove meses, corn a publicacao de uma materia - "Professores Ensinam
Fisica corn Livro Cheio de Erros" - pelo jornal Diario de Natal, a Secretaria se pronunciou
pedindo urn relatorio mais detalhado - no que foi atendida - e o encaminhou a Editora Atica. 0
mesmo relatorio foi entregue ao Centro de Cie'ncias Exatas da UFRN, que o passou a tutelaria da
licenciatura do Departamento de Fisica para analise e parecer, o qual me foi favoravel corn
pequenas restricaes. Apos ter exposto parte deste trabalho no V Encontro de Pesquisadores de
Ensino de Fisica, entreguei uma copia a delegacia do MECD/RN, para posterior encaminhamento
a representante da FAE/ RN, para que, alp& analisa-lo juntamente ao parecer do DFTE/UFRN,
inclua ou exclua o livro supra citado no catalog° dos livros tidos como de boa qualidade pela
FAE. No presente trabalho discutimos os erros mais fequentemente encontrados e awes que se
fazem necessarias para evitar-se que esse tipo de distorcao se perpetue corn o aval do MECD.

OPTICA DO GREF E A SUA VERSAO PARA SALA DE AULA*
Jairo Alves Pereira *, Dorival Rodrigues Teixeira**, Luis Cardoso de Menezes***, Yassuko
Hosourne****
"GREF/IFUSP. CENP/ SE, **GREF/IFUSP,*** IFUSP, **** IFUSO
e-mail: secgref@if.usp.br

Apresentamos neste trabalho o resultado de urn esforco ern adequar a proposta de ensino de
Optica do GREF, nas condicaes concretas de sala de aula. Nesse processo, alem das contribuicOes
oriundas das praticas dos professores, uma reconcepcao do significado de material didatico,
mais compativel corn as modernas formas de comunicacao, foram decisivas na reorganizacao do
contend° a ser desenvolvido ern sala de aula. "As Leituras de Fisica Optica do GREF" sac) textos
elaborados para alunos do 2° grau corn essa perspectiva, e neles a formacao de imagens e o fio
condutor e estruturador do contend°. Sao abordadas: a imagem construida pelo processo visual,
a registrada em filmes, a projetada em telas, a ampliada por telescopio, microscopio, periscopic),
entre outros instrumento, como suporte fenomenologico sobre o qual se questiona e analisa a
natureza e o comportamento da luz. 0 contend° e desenvolvido em tees partes. Na la parte, a
maquina fotografica, a camara de TV e o olho humano revelam importantes aspectos relativos a
formacao e ao registro de imagens que sao explicados atraves de optica fisica e geometrica. Na 2'
parte, as diversas fontes de luz, da chama da vela ao laser, passando pela tela de TV a luz das
estrelas, junto corn os filtros opticos e modos de compor as cores corn luz e pigmentos, tornamse pontos de partida, para o contexto e a apresentacao do modelo quantico da luz e materia. Tal
modelo tambem se torna instrumento para a compreensao de outros fenomenos, como por
exemplo, a expansao do universo e a natureza do material estelar. Na 3' parte, periscopios,
caleidoscopios, lunetas, oculos e outros instrumentos opticos sao usados para compreender o
trajeto da luz, refletindo e refratando ern espelhos e lentes.
-
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SIMULAcA0 EM MICROCOMPUTADORES TIPO IBM - PC, DO EFEITO FOTOELETRICO
E DO EFEITO COMPTON
Ian Paul Watkins Junior* - Demetrio Artur Werner Soares**
*aluno de graduacao da EFEI - **EFEI

Este trabalho consiste na adaptacao dos programas escritos originalmente para micros de 8 bits,
da linha Apple II ou compativel, desenvolvido no "Department of Physics and Astronomy of
Bowling Green State University". Os novos programas podem ser utilizados em PCs, desde os
PCs- XT ate os atuais Pentium corn monitores em cores e oferecem maiores recursos que os
similares originais.
Um programa permite simular e experiencia do Efeito Fotoeletrico. Nele podemos selecionar: o
metal do fotoanodo, o comprimento de onda da luz incidente e a tensao entre o catodo e o anodo.
Preparamos urn roteiro onde o aluno determina para urn dado metal, os potenciais de corte
correspondentes as varias freqii 'encias dos fotons incidentes, permitindo-se assim que seja
determinada graficamente a frequencia de corte deste material. 0 programa permite tambem
que esta frequencia de corte, ou a funcao de trabalho do material, seja determinada diretamente:
simula-se urn monocromador e o comprimento de onda da luz incidente poder ser mudado corn
precisao de 0,01 ❑ .
O segundo programa simula o experimento do Efeito Compton. Seleciona-se: o comprimento de
onda da luz incidente, urn dos 32 detectores dispostos regularmente em tomb do alvo ( urn gas
de eletrons, num metal, por exemplo). Os centros dos detectores estao afastados um do outro de
11,25§. Sao contados os fotons capturados, num determinado intervalo de tempo, pelo detector
selecionado e tanto os comprimentos de onda individuais dos fotons espalhados quanto o seu
valor medio sao apresentados.
A estrutura desses programas consiste em:
a) AJUDA: sao apresentadas as funcoes de teclados necessarias ao funcionamento do programa;
b) HISTORICO: uma breve apresentacao historica e teorica sobre o assunto; c) DEMONSTRACAO:
apresenta-se uma simulacao acompanhada de explicacoes corn detalhes acerca do experimento;
d) EXPERIENCIA: a experiencia em si. 0 aluno deve utilizar-se de urn roteiro escrito para
desenvolve-la; e) PARAMETROS: este recurso permite ao professor modificar o conjunto de
fotoanodos, introduzindo novos valores "internos" para os potenciais de corte. 0 acesso a esta
modificacao a vedada ao aluno (ha urn "password"). f) SAIR: fim do programa.

ESTUDO DO LAKAMEIVTO HORIZONTAL UTILIZANDO TECNICAS COMPUTACIONAIS
Marisa Almeida Cavalcante; Cristiane R. C. Tavolaro
Departamento de Fisica - PUC - SP
O objetivo do presente trabalho e apresentar uma nova proposta para o estudo do Lancamento
Horizontal, utilizando urn sensor otico para a aquisicao de dados e, uma planilha em Excel para
a analise dos mesmos.
Para isso, fazemos urn estudo sistematico do equipamento, monstrando o alto grau de precisao
e reprodutibilidade.
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"FISBIT": UM BANCO DE DIVULGAcA0 EM FISICA
Sonia Salem; Maria Regina Kawamura

Institute de Fisica - USP
SOSALEM@IF.USP.BR
"FISBIT" e um banco de dados de referencias de publicacoes de divulgacao, corn conteudos
relacionados a Fisica. 0 banco e dirigido a professores, especialmente do segundo grau. Seu
objetivo e contribuir para a atualizacao do ensino de Fisica, estimular e fornecer subsidios ao
professor para abordar conhecimentos cientificos e tecnologicos a tuais, alem de ampliar e
enriquecer o tratamento dos proprios contelados curriculares. Pretendemos, assim, que seja urn
instrumento que contribua para promover o dialog() entre escola e mundo, entre o conhecimento
formal e o universo vivencial dos alunos.
0 banco contem atualmente mais de 2500 registros de artigos, noticias, perguntas de leitores (e
respectivas respostas), resenhas e entrevistas de revistas ou jornais, alem de livros de divulgacao.
Algumas das principais fontes s5o: Revistas Ciencia Hoje e Ciencia Hoje das Criancas;
Superinteressante; Globo Ciencia; jornais Folha de Sao Paulo e 0 Estado de Sao Paulo; e cerca de
300 livros publicados em lingua portuguesa.
Para consulta ao banco, foi elaborado especialmente urn software de facil utilizacao, para ser
instalado em microcomputador (PC), tendo como base o programa Micro-Isis. Pretende-se a
curto prazo, torna-lo acessivel tambem atraves da Internet. 0 "FisBit" possibilita ao usuario
fazer pesquisas pelo assunto de interesse, pelo nome do autor; alem de outras opcoes (titulo;
nome ou tipo de publicac5o; editora).
Uma caracteristica especial desse programa refere-se a forma de consulta pelo assunto. Tendo em
vista o objetivo de "ampliar os horizontes" do professor, a pesquisa a dirigida de modo a abrir
possibilidades e fornecer alternativas diversificadas relacionadas ao seu interesse inicial.
Neste trabalho descrevemos as caracteristicas e estrutura do programa; apresentamos alguns
dados sobre os titulos catalogados, tais como tipos de publicacao, fontes e temas e, para torna- to
mais concreto, levamos o proprio programa para demonstracees aos interessados.

ESTUDO OPTICO DAS LENTES EM MICROCOMPUTADOR
Clodoaldo Gibin Garcia
Gilcimar Botteon

UNESP - Faculdade de Ciencias - Campus de Bauru
Corn o advento da tecnologia tornou-se possivel facilitar a compreensao dos alunos no estudo de
varios fenOmenos da Fisica atraves da simulacao computacional. A visualizacao e a manipulacao
das lentes em microcomputador pode ser utilizada pelo professor em sala de aula, da mesma
forma que outros recursos didaticos tais como retroprojetores, projetor de " slides" e outros. Este
trabalho foi desenvolvido na disciplina Instrumentactio Para o Ensino de Fisica II do Curso de
Licenciatura em Fisica. Trata-se da producao de urn software educativo para o estudo de lentes
divergentes e convergentes ( 1 /f = '/p + 1 /p' ; '/o = -P/p' ) na linguagem Turbo-Basic, utilizando
um microcomputador IBM-PC 486, corn monitor SVGA colorido. No software as teclas de funcao
do microcomputador (F1 , F2 , ...) permitem uma abordagem interativa do usuario corn os dados
do programa, alterando as caracteristicas da lente e do objeto e obtendo a representacao grafica
do objeto e da imagem em tempo real. Usando respectivamente as teclas F1 / F2 , F3 / F4 e F5
/ F6 ; aumenta/diminui a distancia focal (f) da lente, a distancia do objeto a lente (p) e o tamanho
do objeto (o). A cada alteracao a gerada uma nova figura corn objeto e imagem (tamanho da
imagem i e distancia da lente p' ). A traves da manipulacao, o usuario pode, acionando
sucessivamente cada uma das teclas, perceber o efeito que a lente convergente ou divergente
produz sobre os raios luminosos na formacao da imagem.
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LEPTONS E QUARKS DO PRIMEIRO AO QUINTO- UM SUPERJOGO SUBNUCLEAR
PARA WINDOWS 95
Ian Paul Watkins Jr-Fleivio Eduardo Spressola-Piotr Trzesniak
Departamento de Fisica e Quimica, ICI, Escola Federal de Engenharia de Itajubd
(ptrzesniak@uspifl.if.usp.br )

Leptons & Quarks é urn superjogo subnuclear corn particulas elementares, escrito para Windows
95 em linguagem delphi, que pode ser jogado corn aprendizagem e prazer desde o primeiro ate
o quinto grau (pos-doutorado...) de escolaridade. Nele, as particulas elementares sao representados
por cartas icones, corn formas geometricas de setores circulares: de 180" para os leptons, de 120"
para os quarks. As respectivas propriedades podem estar escritas sobre as cartas (denominacao,
massa a tribuida, niamero barionico, carga eletrica), exibidas de maneira pictorica (cor) ou
simbolica (spin) ou ainda associadas ao prOprio formato (simetria, numero leptOnico).
-

Tratam-se, na verdade, de tres jogos, de complexidade crescente. No primeiro, o objetivo de cada
partida e montar a parte de leptons do modelo-padrao; o objetivo educacional a familiarizar os
jogadores corn as propriedades basicas dos leptons e a ideia de simetria. 0 segundo se assemelha
ao primeiro, mas tern sua dificuldade aumentada por ser disputado corn os quarks, que apresentam
mais propriedades. Finalmente, o terceiro envolve cons trucao de hadrons, exigindo o
conhecimento adicional das regras que a natureza segue ao faze-1o.

O mecanismo dos jogos, nos Wes casos, envolve urn tabuleiro com locais para as cartas-icones,
que aparecem segundo urn mecanismo aleatOrio. 0 jogador da vez precisa decidir se a carta pode
ou nao ser corretamente incluida nesse tabuleiro. Uma caracteristica muito interessante a que
cada carta colocada aumenta a quantidade de informacao disponivel, gerando vinculos adicionais
para a inclusao das cartas subseqiientes. Isto pode levar a situacOes inconsistentes, exigindo que
o que ja esta feito ate all seja modificado nova carta possa ser corretamente colocada- de modo
muito similar a propria fisica, quando umo novo resultado experimental exige uma revisao as
vezes substancial do modelo/ teoria ate entao aceitos (PRODENGE/REENGE).

UMA PAGINA WWW SOBRE GALILEU GALILEI
Macelo P. Machado; Daniel S. de Avila; Elton R. P. Dobke; Janaina G. Borges; Virginia M. Alves;
Paulo R. Krebs
Departamento de Fisica - IFM - Universidade Federal de Pelotas - RS

O trabalho a ser apresentado consiste na primeira etapa de

elaboracao de uma pagina www
sobre experimentos hist6ricos, elaborada ern conjunto corn urn grupo de alunos do curso de
Licenciatura em Fisica da UFPe1. 0 objetivo do trabalho a colocar a pagina www como recurso
instrucional que coloque de forma acessivel a historia da Ciencia como meio de apresentar o
contend° de Fisica. Ao ser colocada na rede Internet, a pagina tambem pretende promover
divulgacao cientifica. Nessa primeira etapa foi elaborada uma pagina sobre Galileu Galilei
explorando o experimento do piano inclinado e o do pendulo. Nessa proposta nao se pretendeu
escrever materias originais sobre Historia da Ciencia, mas compilar o que esti apresentado em
fontes que, em geral, nao sao acessiveis ao pubiico, tanto pela localizacao como pela lingua em
que sao escritas. Os experimentos sac) apresentados dentro de seu contexto hist6rico, cientifico e
social objetivando dar uma visa° do que Galileu pretendia e o que representaram pra o
desenvolvimento da Ciencia. Assim, sao apresentados: o estagio de desenvolvimento da Fisica
na epoca, ou mais especificamente, que conhecimentos Galileu dispunha; que valores compunham
a estrutura social da epoca que influenciaram no trabalho de Galileu; informacoes a respeito de
Galileu (sua vida, seu trabalho); informacoes sobre os experimentos do piano inclinado e do
pendulo; o impacto gerado pelos experimentos para o desenvolvimento da Fisica; sugestoes de
como reproduzir os experimentos ern sala de aula; e refere'ncias bibliograficas utilizadas na
montagem do texto e sobre o contend° envolvido.
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DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA FISICA COM 0 AUXILIO DO COMPUTADOR
Jairo Bonapaz Felten (aluno bolsista do CNPq), Hugo Reis (prof. orientador).
Ciro 7'. Reckziegel e Jose Eduardo Martins (professores coordenadores)

Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS - UNIJUI.
eder@super.unijui.tche.br
Estamos nos primordios do seculo XXI e o que percebe-se, que o ensino cientifico e de fundamental importancia para o desenvolvimento de uma nacao, e, a fisica sempre caminhou na dianteira
desse processo cientifico. E a base das ciencias tecnologicas, a compreensao dos fenomenos
fisicos resulta grandes descobertas: teleiformatica, robotica, astronomia...
Percebemos que no Brasil ha necessidade de se fazer uma interacao entre o ensino e o avanco
tecnologico, do aluno aprender corn a auxilio desta tecnologia do mundo moderno. Deve-se
implantar metodologias que favorecam o ensino-aprendizagem, que favorecam o ensino da
fisica.
Este projeto, "Desenvolvimento do Ensino da Fisica corn o Auxilio do Computador", vem sendo
analisado em programas (software) de fisica existentes e em jogos interativos da seguinte maneira:
saber o objetivo do programa, do jogo; como fazer para alcancar este objetivo; que area da Fisica
esta interagindo; saber certas regras, alguns conceito de Informatica. Porque durante o jogo
usara estes conceitos, calculara, fara planejamento, elaborara estrategia para vencer os obstaculos.
0 tempo de duracao, muitas vezes, dependera da criatividade e das potencialidades de cada
aluno, cujo objetivo tambem a proporcionar ao aluno uma postura critica e reflexiva dos
fenomenos fisicos ocorridos.
Outro parametro que vem sendo analisado, e o estudo da linguagem de programacao Microsoft
Visual Basic, para a elaboracao de programa (aplicativos) de Fisica na area da mecanica,
possibilitando o desenvolvimento das nocties basicas de tempo, espaco, duracao, direcao, sentido,
forma, tamanho, cor, etc.
Devendo contribuir cada vez mais a uma aprendizagem agradavel, interessante e importante,
contribuindo assim, para o desenvolvimento integral da pessoa, desenvolvimento integral do
aluno.... e, corn certeza, estamos desenvolvendo tambem a cultura tecnologica e a cultura cientifica
da nossa sociedade.

0 USO DO MATHEMATICA NAS DISCIPLINAS BASICAS DE FISICA
Feibio de Carvalho Venancio*, Armando F. Silva Moreira**

* (Bolsista do PRODENGE) Instituto de Matematica, Estatistica e Computacao Cientifica Instituto de Fisica "Gleb Wataghin" - UNICAMP
UNICAMP, ** (moreira@ifi.unicamp.br )
A experiencia dos docentes do IFGW envolvidos no ensino de disciplinas basicas de Fisica indica
que o aprendizado de conceitos poderia ser mais eficiente caso os alunos dispusessem de uma
ferramenta matematica que complementasse o material apresentado na sala de aula, ajudando
os alunos a explorar conceitos fazendo use de representacoes graficas, aproximacoes numericas
ou simulaciies. Por esta razao, desde 1994 o curso integrado de Fisica, Matematica e Matematica
Aplicada da UNICAMP inclui no curriculo do primeiro semestre uma disciplina que apresenta
os fundamentos do software Mathematica. Partindo da experiencia corn o ensino do Mathematica,
o objetivo do projeto a utilizar o software como a ferramenta matematica principal para a
fixacao dos conceitos de Fisica basica, abordando temas incluidos nas disciplinas basicas
ministradas para os alunos de Fisica, Quimica e Engrenharias. Cada tema sera trabalhado da
seguinte forma: 1) Urn pequeno resumo sera feito dos conceitos envolvidos, corn referencias aos
livros-texto e outros para maiores detalhes. 2) Uma proposta de investigacao matematica
pertinente ao tema sera feita, corn indicacoes sobre quais recursos do Mathematica poderiam ser
utilizados. 3) Terminada a investigacao matematica, perguntas serao feitas corn o intuito de
reforcar o entendimento dos conceitos. As perguntas poderao gerar outras propostas de
investigacao matematica.
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DESENVOLVIMENTO DE "SOFTWARES" PARA 0 ENSINO DE FISICA BASICA
J. M. Povoa , D. Garcia, D. Fontotan, H. T. da Silva, J. R. Alves.
Universidade Federal de Sao Carlos - Via Washington Luiz, Km 235, C.P.676 - 13565-905 - SP - Brasil
e-mail• djpo@power.ufscar.br

Mundialmente, "softwares" de diversas areas do conhecimento estao sendo desenvolvidos
para os diferentes niveis de ensino. No Brasil, os programas encontrados ainda sao escassos e o seu
desenvolvimento a limitado. E intencao do Depto. de Fisica da UFSCar desenvolver programas
computacionais que abordem conceitos fisicos e que possam ser utilizados tanto nas disciplinas basicas
da universidade, como nos cursos de 2" grau.
Neste trabalho, exemplos que relacionam alguns conceitos basicos importantes sao
apresentados, tais como:
•
Mecanica (movimento balistico) onde alem dos calculos relativos ao lancamento de urn
projetil corn e sem resistencia do ar considerado como sendo proporcional a velocidade (F r, = -bv)
tambem explorado graficamente conceitos de vetor deslocamento, velocidade e aceleracao do projetil.

•
Termodinamica (calorimetria), nesse prog, rama o aluno pode encontrar os valores comumente
solicitados ern urn problema de calorimetria (calor especifico, temperatura final de equilibrio etc.),
inclusive quando ocorre transicao de fase, alem da possibilidade de calcular a variacao da entropia do
sistema. Ern todos os casos tanto as equacoes sao acompanhadas de textos que expficam o fenomeno ern
si. 0 aluno sempre deve passar por todas as etapas contendo textos, equacoes e graficos antes de obter
o resultado final.
Eletrostatica (curvas de potencial eletrico), nesse programa 6 apresentado as curvas
equipontenciais de distribuicoes de cargas puntiformes ou nao. Em todos os casos escolhidos pelo
estudante e apresentado as equagOes a teoria envolvida, graficos que elucidam conceitos relativos ao
assunto. E sugerido ao professor que faca uma analogia entre curvas de potencial eletrico e curvas de
nivel estudas em topologia.
E objetivo desse nticleo o desenvolvimento de programas computacionais que auxiliem a compreensao
dos fenomenos, e que muitas vezes nao sao facilmente assimilados em salas de aula ou laboratorios de
ensino.

MECA, 0 INDIGENTE INTELIGENTE (REJUVENESCENDO 0 VELHO LABORATORIO COM
VELHOS MICROCOMPUTADORES).
Piotr Trzesniak
Departamento de Fisica e Quimica, ICI, Escola Federal de Engenharia de Itajubd
(ptrze sniak@u sp ifl . if. u sp .br)

0 laboratorio de fisica basica da EFEI, nos ultimos doze anos, certamente bem merece a qualificacao de
indigente: recursos poucos, apenas suficientes para man'teLlo em funcionamento. Em informatizacao,
nem pensar. A Unica expectativa, concretizada no anode 1996, foi a de herdar alguns microcomputadores
PC- XT de outros setores mais nobres (?) da instituicao, que iam evoluindo. Assim- quadro que nao deve
ser tinico nas instituicOes brasileiras- o laboratorio passou a contar com velhos computadores e...
equipamentos velhos.
Nesse context°, foi criado urn ambiente denominado MECA- acrOnimo para Verificador Eletronico de
Medic 6- es e Calculos- com o objetivo de tomar o indigente mais interessante e inteligente. 0 MECA
integrado por urn conjunto de arquivos-programas, desenvolvidos na planilha eletronica do Works 2.0
para DOS, cujo objetivo a auxiliar os estudantes em exercicios e atividades de laboratorio, praticamente
impedindo que ocorram erros de calculos e medico:3es. Para cada resultado desse tipo a ser encontrado,
existe um espaco desbloqueado na tela do computador em que ele deve ser irttroduzido. De imediato,
urn dentre os campos vizinhos (inferior ou direito) diagnostica o valor digitado como adequado
(atribuindo-lhe a nota 100) ou nao (exibindo a palavra ERRO). A referencia para comparacao a introduzida
pelo programador em um local da planilha nab trivialmente acessivel. Ao mesmo tempo, tratando-se
de urn experiment° corn relatorio a ser desenvolvido pelos estudantes, em outra parte da planilha
montado urn gabarito, contendo todos os resultados a serem determinados nesse trabalho posterior.
Especificamente para o laboratorio de Fisica 1, foram desenvolvidas uma dezena de planilhas, as quais
serao demonstradas na apresentacao do trabalho. As aplicacOes possiveis, no entanto, sao bastante mais
amplas, por exemplo na atribuicao de exercicios personalizados para treinamento e fixacao
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INTERCAMBIO DE TRABALHOS PRATICOS DE FISICA KAZAN - UNIJUI.
Fabiana Cazarolli, Rafkat Toukhvatoulline, Helio Bonadiman
(Departamento de Fisica, Estatistica e Matemcitica - UNIJUI).

DEFEM@superUNIJULTCHE.BR
0 projeto atendeu a dois objetivos: comprovar a possibilidade de uso de experiencias
desenvolvidas na UFTK (Russia) em nossa regiao e ampliar em qualificacao o laboratorio da
Unijui desenvolvendo equipamentos para serem aproveitados em aulas de fisica corn material
de baixo custo.
Construimos urn dispositivo em madeira constituido de urn volante apoiado em dois mancais,
corn o objetivo de estudar o Momento de Inercia deste corpo ou de qualquer outro solid°.
Deixou-se cair urn peso de massa conhecida ate urn ponto desejado imprimindo ao sistema urn
movimento de rotacao. Contando o nomero de voltas dadas pelo volante e, corn o auxilio do
principio da conservacdo da energia, determinou-se seu momento de inercia.
Utilizando liquidos de grande viscosidade, como glicerina e Oleo contidos num tubo de vidro,
e corn o auxilio de algumas esferas de diferentes densidades em movimento nestes meios,
desenvolveu-se urn metodo para determinar experimentalmente o Indice de Viscosidade destes
liquidos. Constatamos a validade do processo utilizado e tambem algumas limitacc3es.
Corn uso de materiais de sucata e/ ou de baixo custo construimos equipamentos para uso em
aulas de fisica que facilitam experiencias e demonstracOes sobre a transformacao da energia
mecanica em energia eletrica (gerador), e sobre a formacao visual das imagens pelo principio da
maquina fotografica (Camara escura).
Para todos esses trabalhos praticos foram obtidos resultados, escritos roteiros de trabalhos,
construido equipamentos e elaborados textos explicativos para serem utilizados em sala de
aulas.
A continuidade dos estudos iniciados e aqui expostos, se faz necessaria para o aperfeicoamento
de metodologias, da quantidade e da qualidade dos equipamentos de laboratOrio, e dos resultados
a serem obtidos para que se possa contribuir de forma mais efetiva corn a praticidade do
trabalho a ser desenvolvido pelos professores em suas aulas de fisica na licenciatura e nas areas
tecnicas.

CHERNOBYL E HIROXIMA: LIDOES PARA A FORMADA0 DE UMA CONSCIENCIA
SOBRE A QUESTAO NUCLEAR.
O.S.Pereira, M.D.S.Rosa, V.A.Moretti e C. Negretti

Colegio PIO - XII - Sao Paulo - SP
Ern 1995, 50 anos ape's a detonacao da primeira bomba atornica e de seu primeiro uso em alvo
humano, na cidade de Hiroxima, incluimos algumas atividades sobre o tema para 100 alunos da
la. serie do 2o. grau no Colegio Pio XII na disciplina de fisica. Em 1996, 10 anos ape's o acidente
na Usina Nuclear de Chernobyl, na ex-Republica Socialista Sovietica da Ucrania, as disciplinas
de Biologia, Quimica, Redacao e Fisica planejaram, em conjunto, uma proposta para o estudo da
radioatividade, da energia nuclear, das suas diversas aplicacoes e a relacao corn o acidente de
Chernobyl. As disciplinas desenvolveram diferentes atividades em suas aulas e o trabalho foi
concluido corn a apresentacao de textos em linguagem jornalistica em que os alunos, orientados
na disciplina de Redacao, relatam o acontecimento em "primeira mao", destacando os fatos
ocorridos, causas e conseqiiencias. Neste painel, descreveremos e analisaremos essa proposta e
discutiremos a sua viabilidade para a formacao de uma consciencia sobre a questao nuclear.
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MODULO DIDATICO PARA ENSINO DE CORES - RELATO DE UMA EXPERIENCIA
Gerson G. Gomes, Mauricio Pietrocola
Depto de Fisica - Universidade Federal de Santa Catarina

0 presente trabalho propoe-se a relatar uma experiencia didatica ocorrida no Laboratorio de
Demonstracao do Departamento de Fisica da UFSC, nascida da interacao com o curso de artes
plasticas da UDESC.
E tornado como certo que os alunos de cursos artisticos tern pouco interesse por questoes cientificas.
Uma professora do curso de artes solicitou ao departamento alguns experimentos sobre luz e
cores, pois seus alunos ressentiam-se da sua pouca informacao sobre o terra. Nesse sentido,
desenvolvemos urn modulo didatico para o ensino de cores.
0 conceito "cor" de urn objeto e, por vezes, apresentado como uma coisa obvia - o que nao
corresponde a realidade. Como problematizacao inicial questionamos o carater absoluto das
cores, realizando a seguinte experiencia: usando-se uma fonte de luz e filtros coloridos, foram
apresentados alguns objetos e solicitou-se que os alunos determinassem a cor "real' dos mesmos.
Partindo desse ponto, Ievantou-se algumas ideias dos alunos e problemas na deteccao das cores
dos objetos. Passou-se entao a discutir os tres pontos principais relacionados a cor: a luz, a
materia (pigmento) e a visao humana (nossa percepcao de cores).
Sera que as cores estao na luz ou estao nos corpos (pigmentos)? Ou em ambos? Ou quem sabe elas
so existam na nossa percepcao?
Apresentaremos no trabalho o modulo de ensino desenvolvido e alguns resultados obtidos na
sua realizacao.

ELEMENTOS DE FISICA BASICA APLICADOS A ESTRUTURAS METALICAS
Dejair Medeiros Junior, Marcelo Chamecki, Margarete W. M. Machado, Nadiane Smaha, Cldudio
Magajewski, Janina Rubi Falco
Centro Federal De Educacao Tecnologica Do Parana
Endereco Eletronico: B.JANFALCO@CEFET.ANPR.BR

Vinculando conceitos de Fisica Basica, desenvolvidos nas disciplinas de Fisica I e II, a analise de
urn problema pratico surgido numa estrutura de cobertura de uma edificacao, entao em fase de
construcao, na cidade de Curitiba, o presente trabalho visa a evidenciar a viabilidade de iniciativas
que aproximem as disciplinas basicas a realidade fatica para a qual o graduando se prepara.
Tendo-se em conta o enorme indice de evasao nos dois primeiros anos de cursos de Engenharia,
a realizacao de uma pesquisa como esta constitui-se numa aproximacao entre os docentes de
Fisica e as realidades das grandes areas de abrangencia do curso, numa iniciativa instigadora que
gera niveis de motivacao raramente vislumbrados nas escolas de Engenharia. A Engenharia
Civil, na sua ramificacao denominada Engenharia Estrutural, estuda acoes, esforcos, tensoes,
deformacaes, propriedades e materiais a partir de analises vetoriais e numericas visando ao
equilibrio de edificacoes. Destacando os fenomenos fisicos envolvidos, bem como as leis que os
regem, foram realizados ensaios corn elementos estruturais denominados Malha Reticulada
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CONSTRUcA0 DE MATERIALS DIDATICOS COM TURMAS DE 1-Q SEGMENTO DO GRAU
Ana Paula Rodrigues, Andrea Reis Albino, Waleska Gaspar de Lima Freitas
Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro

0 trabalho que desenvolvemos dentro da disciplina Fisica nos aponta para a necessidade de
observar o que esti presente nos conteticlos das disciplinas chamadas Ciencias, no 12 segmento
do 12 grau (1 , a 44 series). Este trabalho é continuidade do trabalho desenvolvido pelo grupo de
Pesquisa em Ensino de Fisica - UFRJ, anteriormente coordenado pela Prof Katia Nunes Pinto. 0
que ocorre de mais grave é que tanto o professor de 12 como de 22 segmento do 1 2 grau tern
pouquissima oportunidade de ter contacto com um ensino de Fisica mais aprofundado.
As criancas simplesmente aceitam o conhecimento do professor ou dos livros-textos sem
questionar, porque sua curiosidade a abafada ao longo de sua escolaridade.
As criancas que estudam no 12 segmento do 1 2 grau estao em uma faixa etaria onde a descoberta
do mundo pode ser feita atraves de movimentos e brincadeiras. Podemos levar para a sala de
aula atividades desenvolvidas atraves de brincadeiras juntamente com as experiencias de Fisica,
valorizando sempre os conhecimentos que as criancas ja possuem ao entrarem na escola, passando
assim, os conteUclos programaticos.
0 que buscamos, em linhas gerais, a urn ensino de Ciencias que nao esteja desvinculado da

realidade do aluno. E importante que o aluno possa relacionar esse ensino corn o seu dia-a-dia.

0 ENSINO DE CONCEITOS DE FISICA E A INTERAcAO COM 0 AMBIENTE DE TRABALHO: ANALISE
DE UMA EXPERIENCIA PEDAGOGIACOM ALUNOS DO CURSO DE EDIFICAcA0 DA ETFMT
Prof. Joao Batista Barbosa da fonseca (MSc)
ETFMT

Este trabalho foi elaborado corn alunos do primeiro ano do curso de Edificacoes da Escola
Tecnica Federal de Mato Grosso, atraves de pre e pos-testes e tratamentos pedagogicos na inclUstria
de ceramica loocal e laboratOrios da propria ETFMT, visando encontrar elementos motivadores
a aprendizagem do aluno aos conceitos que the a aprensentado, de acordo corn as teorias cognitivas
(Piaget, 1976; Goulart, 1993)

A FISICA NA PRE-ESCOLA
Marcia Rebelo Maia, Rildo Santos Ribeiro

Centro de Ciencias do Estado do Rio de Janeiro
Este trabalho foi desenvolvido durante os anos de 1995/1996 na Escola Tecnica Estadual Republica

corn alunos do pre-escolar. Corn o objetivo de mostrar aos professores uma possibilidade de se
trabalhar conceitos fisicos, utilizamos atividades ludicas nas quais os alunos manipulavam
livremente alguns objetos do mundo real. Atraves dessa manipulacao exponta'nea os alunos
apreendem as caracteristicas e propriedades do comportamento da materia em diferentes
condicoes. Partindo dessa vivencia somada ao amadurecimento fisico e mental e incentivados
por novas experiencias, os dados do mundo real vao se organizando num todo coerente, dando
origem aos conceitos.
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0 JOGO DE DADOS COMO ILUSTRAcA0 DE CONCEITOS IMPORTANTES NA TEORIA
ESTATISTICA DE ERROS
P.T.D. Sigueira, L.B. Horodynski-Matsushigue, P.R. Pascholati, V.R. Vanin, M.-L. Yoneama, J.F.
Dias, M. Amaku e J.L.M. Duarte
Institute de Fisica da Universidade de Sao Paulo

SIQUEIRA@IF.USP.BR
Tern-se como consenso, entre os professores de Fisica, que o aprendizado dos principais conceitos
da Teoria Estatistica dos Erros apresenta-se como uma seria dificuldade para os estudantes [1].
Por outro lado, existe uma preocupacao crescente corn a clara compreensao do contend° de
informacao presente nos da dos experimentais [2], transcedendo-se, assim, os limites da
aplicabilidade em Fisica.
A construcao de uma visao critica dos dados e dos procedimentos de medida torna-se mais facil
quando os contatos iniciais corn estes parametros se fazem em situaceies controladas de Fisica
Experimental, onde a repeticao das medidas a possivel.
Utiliza-se o Jogo de Dados, em uma das atividades do curso de LaboratOrio de Fisica I ministrado
para os estudantes de primeiro ano de Fisica, para ilustrar e solidificar alguns destes conceitos
tais como o significado de distribuicao limite e de desvio-padrao da media, contrapondo esta
ultima ao desvio-padao da amostra.
0 procedimento experimetal do Jogo de Dados constou de urn conjunto de dez dados, corn duas
faces marcadas cada um, que eram lancados e o nirmero daqueles cuja a face marcada mostravase para cima, era anotado. Ao se repetir este procedimento por N = 500 vezes, fragmentou-se este
conjunto em amostras menores, possibilitando a intercomparacao dos resultados para N= 10, 50,
500 e 4.000 (quando extendia-se analise aos dados obtidos pelas diferentes turmas).

VIDEO-DEBATE - UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE
Anderson Fabian Ferreira Higino, Olisia de Oliveira Damasceno

Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Neste trabalho, relatam-se a concepcao basica, estrategias de desenvolvimento e alguns resultados
preliminares de urn projeto denominado Video-Debate, cuja ideia basica e a apresentacao, corn
discussao posterior a cada episodio, de series de video-documentarios que, pela qualidade da
producao e pela riqueza dos temas e da abordagem, possam gerar urn debate de ideias
significativo para os organizadores e o publico-alvo, definido em cada serie de eventos promovida.
A experiencia realizada no segundo semestre de 1996, realizada com a participacao de alunos e
professores do CEFET-MG e o use de uma serie de video-documentarios sobre Tecnologia,
confirmou algumas expectativas iniciais dos organizadores quanto a melhoria da relacao professor-aluno, aumento da capacidade de percepcao global, analise e sintese e desenvolvimento
de uma relacao mais consciente com a midia televisiva, entre outros aspectos, e mostrou que o
Projeto, mesmo partindo de uma concepcao extremamente simples, apresenta uma opcao de
atividade bastante promissora dentro do quadro vigente na escola de hoje, ern que a grande a
necessidade de modernizar o estudo dos temas cientificos, tecnologicos, culturais e sociais,
trabalhando-se corn uma abordagem atual e integrada, com que seja possivel fazer da imensa
rede de inter-relacoes entre os assuntos urn aliado poderoso, e nao um inimigo letal do processo
de ensino-aprendizagem.
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VALIDADF E LIMITAcOES DE MODELOS NA INTERP R ET/00 DE DADO$EM
ASPECT OS DE FLUIDODINA MICA
TERCEIRO GRAU: ALGUNS
LABORATORIO DE
Marcos Amaku, Lighia B. Horodynski-Matsushigue, Paulo 7'. D. Siqueira, Paulo R. Pascholati, Ruy
M. de Castro, Wayne A. Seale e Jose H. Vuolo

Instituto de Fisica da USP - AMAKU@IF.USP.BR
Nos Oltimos anos, no Instituto de Fisica da USP, tern sido adotada uma estrategia de ensino que
visa fazer corn que os alunos do curso basico de Bacharelado em Fisica — disciplinas de Fisica
Experimental I e II — adquiram um dominio dos principais conceitos envolvidos no tratamento
estatistico de dados experimentais. Dentro dessa proposta, tem-se procurado que os alunos se
tornem capazes nao so de obter resultados quantitativos a partir do use de tecnicas adequadas de
analise, como tambem de confrontar esses resultados corn informacoes obtidas a partir de modelos.
Essa a uma tentativa de contornar uma das deficiencias de formacao de muitos estudantes de
Fisica, a de fazer analises de carater qualitativo que, somadas as informacoes quantitativas
obtidas da analise dos dados, permitam uma melhor compreensao dos fenomenos fisicos
estudados. Desse modo, tern-se adotado uma abordagem didatica diferenciada para possibilitar
aos alunos o aprendizado de conceitos e atitudes importantes em Fisica Experimental.
Foi feita a opcao por experimentos envolvendo Fluidodinamica, por ser esse urn campo rico em
situagOes que podem ser analisadas a luz de modelos compreensiveis aos alunos, alem de ser
uma area promissora para a atuacao de fisicos.

A LEI DE HOOKE E A AVALIQAO DE PRESERVATIVOS
UM TRABALHO INTERDISCIPLINAR PARA PREVEKAO DA AIDS
0.S.PEREIRA e A.C.EGYPTO

COLEGIO PIO XII - Sao Paulo - SP
A prevencao da AIDS tern se colocado como uma das maiores tarefas da escola e do educador
neste final de seculo. Os especialistas em orientacao sexual concluiram que so urn trabalho
continuo e planejado, realizado por professores capacitados e supervisionados, pode contribuir
significativamente para a prevencao nao somente da AIDS, mas das diversas doencas sexualmente
transmissiveis. Contudo, uma vez que a questao da AIDS é urn terra transversal, envolvendo
aspectos nao somente biologicos, mas, tambem, psicologicos, socio-culturais e politicos, é fundamental que a acao pedagogica seja interdisciplinar. A partir dessa perspectiva e de uma primeira
experiencia colocada em pratica pelos professores de Biologia e Fisica, em conjunto corn a
disciplina de Orientacao Sexual em 1994 no Colegio Pio XII, procuramos retomar esse trabalho
em 1996, relacionando o estudo da elasticidade dos materiais - a lei de Hooke -, e do metodo
cientifico em Fisica corn a prevencao a AIDS, discutida nas aulas de Orientacao Sexual. Esta
proposta foi desenvolvida corn 90 estudantes de 1a. serie do 2o. grau. No painel, descreveremos
o planejamento do trabalho, as atividades previas realizadas e os seus resultados.

DUALIDADE ONDA-PARTICULA NO OPTICKS DE NEWTON
Edison Amaro da Silva; Amelia Imperio Hamburger

Instituto de Fisica - Universidade de Sao Paulo

E conhecida e propalada nos livros de Fisica, tanto de Colegial quanto nos livros de Fisica Geral
dos cursos universitarios, a interpretacao corpuscular de Newton para a luz e sua "derrota" pela
teoria ondulatoria, de Huygens a Maxwell.
Mas, ate onde podemos considerar a teoria newtoniana para a interpretacao da natureza da luz
como sendo somente corpuscular?
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A CARACTERIZAcA0 METRQLOGICA DA REPETENCIA E EVASAO EM FISICA BASICA
ATRAVES DE VARIAVEIS QUANTITATIVAS: UM ESTUDO DE CASO
Dawilmar Guimarcies Araujo*-Carla Aparecida Zanni-Ncidia Regina D Pires Cardoso*-Maria Heleny A
Braga' Piotr Trzesniak**

*Departamento de Producao, IEM - **Departamento de Fisica e Quimica, ICI
Escola Federal de Engenharia de Itajubd
(ptrzesniak@uspifl .if.usp.br)

Numa promissora integracao interinstitucional e interdepartamental, vem se desenvolvendo na
Escola Federal de Engenharia de Itajuba, urn trabalho sistematico de acompanhamento da disciplina
Fisica 1, visando a colocar em pratica os conceitos de metrologia aplicada aos sistemas de ensinoaprendiz.agem, descritos em outra contribuicao para o XII SNEF. No espirito do que la se propoe,
estabeleceram-se grandezas-candidatas a fidedignamente retratar os fenomenos de repetencia e de
evasao, e definiram-se os procedimentos de medicao respectivos, atraves da analise de dados ja
disponiveis no sistema, mediante o emprego de planilhas eletronicas (ou seja, buscando-se a
informacao nos dados existentes).
As grandezas iniciais selecionadas para o estudo de caso desenvolvido foram:
unidade de tempo de escolaridade T: duracao-base da atividade de ensino-aprendizagem sob
investigacao;
grandezas repeticao bruta R (R, e R d ): numero de unidades T decorridas entre a primeira matricula do
estudante na instituicao (i) e na disciplina (d), respectivamente;
grandezas desistencia D (D 0, Di , D2): conforme o estudante tenha estado presente a nenhuma, a
apenas a primeira ou a somente a segunda das avaliacOes regulamentares da disciplina;
grandezas sucesso relativo S (S 0,
S2, ): estabelecem, em cada semestre, a fracao de alunos
matriculados pela primeira, segunda, terceira, vez que tem sucesso no curso (em relacao ao total de
alunos em cada urn desses grupos);
meia-vida t tempo(caso exista) que urn grupo de n ingressantes leva para se reduzir a metade, essa
metade a um quarto etc.;
vida media <t >: expectativa de permanencia de urn aluno ingressante na disciplina.
Exibe-se e discute-se a evolucao dessas variaveis de 1988 a 1995, corn T=1 semestre, visando ao
estabelecimento de valores aceitaveis para cada uma, dessa forma lancando as bases para o diagnostic°
quantitativamente assistido de sistemas de ensino-aprendizagem

CONTRIBUIcOES DA AVALIAcA0 PARA MELHORIA
DOS CURSOS DE GRADUAQA0 EM FISICA
Eden Vieira COSTA*, Sandra Escovedo SELLES** , Ana Luzia Purger MARCONI***, Rosana T.
Queiroz de OLIVEIRA*** e Wanda Goulart ALCANTARA***

(*IF/ UFF), (**Fac. Ed. / UFF), (*** PROAC / UFF)
Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida junto ao curso de graduacao em
Fisica da Universidade Federal Fluminense (UFF), como parte do programa de avaliacao dos
cursos de graduacao desta universidade, tendo em vista a construed - 0 de uma metodologia de
avaliacao. Para tal utilizou-se questionarios e entrevistas ao seguintes grupos: professores que
atuam no curso de Fisica, alunos dos dois ultimos periodos (Bacharelado e Licenciatura) e
egressos do curso. Os roteiros para os questionarios e entrevistas, foram elaborados em comum
acordo corn os professores, de maneira que as perguntas davam liberdade para que os entrevistados
expandissem suas respostas sempre que achassem conveniente.
No tratamento estatistico dos dados fizemos uma cuidadosa analise da variancia. Os resultados
obtidos provocaram uma proveitosa discussao que vem contribuindo para o auto-conhecimento
do curso, permitindo que equivocos, falhas e distorciies sejam percebidos e, motivando uma
reflexao sobre a contribuicao do processo de avaliacao na melhoria dos curso.
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A HISTORIA DA CIENCIA, A FILOSOFIA DA CIENCIA, E 0 ENSINO DA MECANICA QUANTICA
Andre Ferrer Pinto Martins' e Edmundo Graballos Junior * •

Instituto de Fisica e Faculdade de Educacao - USP
e-mail: aferrer@if.usp.br
Seria possivel executarmos uma medicao em urn sistema, aqui na Terra, e afetar instantaneamente
outro sistema a anos-luz daqui? Em que medida o Principio da Complementaridade tornou-se
urn "dogma"?
Acreditamos que a Historia da Ciencia (HC) e a Filosofia da Ciencia (FC) tern muito a contribuir
para o ensino da Fisica, tanto no que se refere a escolha e desenvolvimento de conteudos, como
tambem no que diz respeito a formacao das pessoas em geral.
Por outro lado temos compartilhado, nos illtimos anos, tentativas de insercao da chamada "Fisica
Moderna" na escola media.
A ideia desse trabalho a abordar algumas questoes relevantes para o ensino da Mecanica Quantica
no 3° grau, seja na formacao de pesquisadores, seja na formacao de professores de Fisica que
pretendam, em algum momento, inserir topicos de "Fisica Moderna" no 2° grau. Faremos, para
tanto, use da HC e da FC, procurando ressaltar como esses elementos podem contribuir nesses
casos, onde diferentes referenciais teoricos podem ser adotados.
Analisaremos, especificamente, a questao da nao-localidade na Mecanica Quantica (partindo do
paradoxo de EPR), e a questao da Iimitacao da linguagem classica na descricao do micromundo.
Trabalhar corn os alunos as diferentes interpretacoes da Mecanica Quantica, bem como suas
'contradicaes" corn o mundo classico, permitira que eles nao cristalizem, desde cedo, conceitos
e imagens proprios da Fisica desenvolvida ate o final do seculo XIX, dominante nos livros
didaticos. Trata-se, antes disso, de "ampliar os horizontes", mostrando a Ciencia como um fazer
humano, em toda sua riqueza.
,

ESTUDOS SOBRE A COORDENAcA0 DE AREA EM FISICA NO ENSINO MEDIO DE GOIANIA, 1996.
Fernandes, Rafael G.. (a920231(cfs.ufg.br) Borges, AntOnio N. (Orientador)

(Institute de Fisica, Universidade Federal de Goias).
Realizamos este trabalho corn a colaboracao das coordenacoes de Fisica de diferentes colegios.
Investigamos como elas sao legisladas e desenvolvidas - sua atuacao, limites e a necessidade da formacao
especifica (Licenciatura em Fisica e conhecimento Gerenciais). Buscamos compreender a visa° teorica
da coordenacao na administracao, pedagogia e academica - nos seus processos regimentar, de
planejamento, desenvolvimento e acompanhamento. 0 interesse desta pesquisa se justifica pelo fato de
ser urn modelo administrativo cada vez mais presente, e de ser o coordenador, em muitos colegios, o
"consultor" e "implementador" das politicas educacionais no colegio. Este estudo foi delimitado a 3
casos de coordenacao de area, 2 em colegios na rede publica el particular.
A metodologia escolhida foi o "estudo de casos" dentro de uma perspectiva etnografica, apoiada em
textos de Thiollent, Andre, Liidcke. Para tanto utilizamos• observacoes, entrevistas e questionarios
semi-estruturados, sendo que as analises foram discutidas corn os pesquisados. Dentro de cada caso
identificamos o estilo administrativo predominante. Assim, como resultados temos: no colegio A,
estudos ern planejamento participativo e nos colegios B e C, em planejamento estrategico. Ainda no
colegio A, o regimentar apresenta uma grande ampliacao subjetiva das atribuiceies do coordenador,
monstrando uma caracteristica de alta flexibilidade em suas atividades. Pelo pequeno numero de
professores optou-se por agrupar disciplinas semelhantes, proporcionando uma interdisciplinaridade
mais efetiva. Funcoes que esperavamos ser do coordenador de area sao realizadas por outros cargos ou
pelos professores como um todo (treinamentos, por exemplo).
A necessidade de formacao especifica e necessaria e aceita por todos. Idem ao colegio B, que difere
apenas no carater das atribuicaes que, pelo contrario, assume outras atividades nao sistematizadas
teoricamente (como a consultoria para outros colegios). No colegio C, tern-se as mesmas caracteristicas
do colegio B, alem de uma forte hierarquia pre-determinada. Observamos a predominancia do carater
administrativo-burocratico do coordenador.
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A PROBLEMATICA DO ENSINO DE FISICA NA MICRO-REGIAO DO CARIRI - CE.
Francisco Augusto S. Nobre; acera A. Guedes

(URCA)
0 ensino secundario de Fisica na Micro-Regiao do Cariri-CE e, provavelmente, em todo o pais,
e realizado de maneira insatisfatOria. Varios sao os fatores que levam a esta situacao. Pretendemos
mostrar que este problema esta diretamente relacionado com a formacao dos professores e corn
a falta de aparato didatico das instituicOes de ensino de segundo grau, principalmente de
laboratorios de Fisica Basica. A formacao dos professores influencia na forma de abordagem
conceitual dos fenomenos fisicos e, urn laboratOrio, fantastica ferramenta didatica, faz a relacao
entre a teoria e a pratica, facilitando assim o aprendizado. A pesquisa consiste em visitar colegios
de segundo grau da Regiao do Cariri (Publicos e Privados), solicitar o preenchimento de
questionarios quanto a formacao dos professores, condiceies de laboratorios e rendimento dos
estudantes. Em seguida, aplicamos junto a estudantes do primeiro semestre da Universidade
Regional do Cariri (URCA), uma prova diagnostica de conceitos de Fisica Basica e, a partir disto,
faz-se um comparativo entre os dados coletados. Qualitativamente verificamos que rarissimos
sac, os professores de Fisica da rede secundaria de ensino da regiao, que sac, Licenciados em
Fisica, ou Bachareis em Fisica, ou Licenciados em Ctencias corn Habilitacao em Fisica, ou que
tenham feito alguma pos-graduacao em Fisica. Observou-se tambem que os laboratorios
inexistem. Paralelamente a estes fatos constatamos um baixo aproveitamento dos estudantes,
principalmente no que diz respeito a conceitos basicos de Fisica. Acreditamos que a formacao
dos atuais profissionais de Fisica da regiao e urn fator decisivo para o baixo aproveitamento dos
estudantes, mesmo conscientes que a inexistencia dos laboratorios nas escolas, prejudica bastante
o aprendizado. A realizacao de cursos de reciclagem na regiao, consiste numa forma de atenuar
o problema. A solucao a longo prazo para esta questao, passa pela criacao de urn Curso de
Licenciatura em Fisica e ate mesmo a criacao de urn curso de Especializacao em Ensino de Fisica.
Como forma de resolver a questao da falta de laboratorios, deve-se capacitar estes professores a
realizarem, na propria sala de aula, experimentos simples, usando material reciclado e
conscientizar professores, direcao de colegios e governos quanto a importancia da implementacao
do mesmos.

"TOTALIDADE" NA VISAO REALISTA DA COMPLEMENTARIDADE DE DAVID BOHM
Tanimara Soares da S. Amadeu

IFUSP
Uma possivel interpretacao da Fisica Quantica baseada no conceito de totalidade pode significar
uma visao mais realista da propria Fisica. Nesse sentido, David Bohm, no seu livro pouco lido,
Quantum Theory, reinterpreta o principio da complementaridade de Bohr e estabelece conceitos
novos para o mundo dos fenomenos quanticos introduzindo principalmente o conceito de "urn
todo indivisivel, porem flexivel e em continua mudanca", fundamentando a teoria quantica ern
termos de "potencialidades" tanto para o aspecto corpuscular quanto para o aspecto ondulatorio
da materia. Tais potencialidades tern estreita relacao corn a totalidade dentro de sua interpretacao
da teoria quantica que, mesmo numa linha predominantemente ortodoxa, define as
potencialidades como se desenvolvendo independentemente de urn observador, durante a
interacao com urn sistema macroscopic° apropriado.
Na procura de novos conceitos que descrevam esse mundo quantico, Bohm busca uma estrutura
que nao seja completamente deterministica nem representavel por leis causais, considerando "as
propriedades da materia como pares opostos mas complementares de potencialidades".
Uma comparacao corn a ideia de totalidade em Bohr e inevitavel e procuramos neste trabalho
explorar ate onde as ideias de Bohr e Bohm sac) aproximacoes de uma interpretacao mais
realista para a Fisica Quantica.
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AS INTERFACES DA CIENCIA NO ENSINO DE FISICA
Edmundo Graballos Junior e Andre Ferrer Pinto Martins

Instituto de Fisica e Faculdade de Educacao - USP
e-mail: aferrer@ilusp.br
Qual a relacao entre a Ciencia e o Anarquismo? E entre a Fisica e a Literatura? Que tipo de
praticas pedagogicas poderiam lancar mao de aspectos dessas possiveis relacoes?
Apesar de indmeros esforcos, a escola tradicional tern perpetuado conteddos e metodos de
ensino de Fisica, determinados, muitas vezes, por demandas uniformizadoras e distantes das
realidades dos alunos, como o vestibular.
Como consequencias temos observado urn ensino pouco critico, a-historico, desmotivador, e
que nao explora nem incentiva a criatividade em sala de aula.
Curriculos compartimentalizados, conteddos distribuidos em estanques muito bem definidos e
isolados entre si, refletem, entre outras coisas, a necessidade de buscarmos praticas
interdisciplinares que desenvolvam o potencial critico, criativo, Irklico e transformador da
dinamica escolar.
Nesse sentido, as interfaces da Fisica podem fornecer subsidios que orientem esta busca, e que
levantem novas questoes que realimentem esta orientacao.
Corn relacao especificamente as interfaces da Ciencia corn a Literatura e corn o Anarquismo, este
trabalho propoe uma abordagem alternativa de dois topicos do conteado tradicional de Fisica
do curriculo de segundo grau: Optica e Gravitacao.
A ideia foi a de transformar em experiencia significativa uma atividade que, normalmente, nao
e fonte de inspiracao e questionamentos para os alunos, seja por possuir urn formato comum e
rotineiro, seja pelo fato do terra ser apresentado de forma exclusivamente formal e
exageradamente "matematica", ou ainda, por se julgar que este determinado tOpico é urn tanto
quanto irrelevante e, assim, aborda-lo de maneira displicente.

DOMINIO COGNITIVO QUANTO A CONCEITOS BASICOS DE MATEMATICA E FISICA DOS
ALUNOS MATRICULADOS NA DISCIPLINA FISICA GERAL E EXPERIMENTAL III NA UFMT
Luis Marcelo Acosta Duque *, Carlos Rinaldi, Sergio R. de Paulo e Jose de S. Nogueira

*Mestrando em Educacao em Ciencias / UFMT / IE - Cuiaba - MT, **Dept°. de Fisica /
ICET /UFMT - Cuiaba - MT

As dificuldades encontradas pelos alunos dos cursos de licenciatura em ciencias exatas e de
engenharia da UFMT, quanto aos conhecimentos basicos de matematica e fisica tem sido observado
durante muito tempo porem a falta de levantamento de dados referentes a estes assuntos nao
permitiram fazer uma avaliacao da situacao, o trabalho aqui apresentado tem como finalidade
detectar um dos problemas que dificultam o aprendizado da disciplina Fisica Geral e Experimental III ( eletricidade e magnetismo ) nos referidos cursos. Corn a aplicacao de um teste que consta
de: Geometria, trigonometria, resolucao de equacoes de 1° e 2° grau, aritmetica, algebra elementar,
transformacao de unidades, mecanica, optica e estrutura da materia na sua forma mais elementar,
e corn a analise dos resultados pretende-se apresentar algumas respostas quanto as dificuldades
na formacao da estrutura cognitiva dos alunos e diagnosticar metodos que levem a uma mudanca
de comportamento na busca da aprendizagem
123

A COMPLEMENTARIDADE

A

LUZ DO NOVO ESPIRITO CIENTIFICO.

Maria Beatriz Fagundes* - Joao Zanetic**

*B e a triz@if u sp br - **Z an etic@if .0 sp . br
Instituto de Fisica - USP
Propomos a insercao da fisica quantica na escola, nao em substituicao a fisica classica, mas como
complementacao a ela. Nesse sentido nos preocupamos em escolher, dentro do universo da fisica
quantica, topicos que nos oferecam a oportunidade de discutir principalmente os fundamentos
da fisica. Dentre os topicos de fisica moderna, focalizamos nossa atencao no estudo do
comportamento dual da materia, em particular, da luz, e centralizamos nossos esforcos, mais
especificamente, nas interpretacoes, a nivel conceitual, que explicam esse comportamento.
Acreditamos que, com essa abordagem, podemos contextualizar as principais caracteristicas da
fisica quantica e fornecer urn amplo panorama da fisica deste seculo.
Destacamos, entre as interpretacoes da mecanica quantica, a interpretacao da complementaridade,
formulada inicialmente por Niels Bohr. Optamos por essa abordagem pois a ideia da
complementaridade acrescenta novos ingredientes a concepcao de ciencia. Apresentamos, assim,
uma leitura da interpretacao da complementaridade apoiados na epistemologia de Gaston
Bachelard e na sua caracterizacao do Novo Espirito Cientifico, uma vez que Bachelard sempre
situou o fio condutor de sua motivacao epistemolOgica no advento da fisica contemporanea.
Nessa leitura mencionamos alguns elementos, presentes na formulacao de Bohr, que
caracterizamos, ainda fazendo referencia a Bachelard, como a racionalizacao do real. Deste modo,
pretendemos deslocar o enfoque das discussOes a respeito da interpretacao da complementaridade
do par positivismo-realismo para o par racionalismo-realismo apontando, dentro desse contexto,
paralelos dessa abordagem com o ensino de fisica.

AS PERGUNTAS DO LEITOR EM PUBLICACOES DE DIVULGACAO
Lilian Cristiane Almeida dos Santos; SOnia Salem

Instituto de Fisica - USP
Os meios de comunicacao de massa tem sido canais importantes de disseminacao de informacao
e formacao de opinioes, particularmente no que se refere aos conhecimentos cientificos e
tecnolOgicos. A escola, por sua vez, e em particular o ensino de Fisica, segue urn caminho a
margem dos acontecimentos e da vida "la fora". Assim, um dos contatos corn a ciencia tern se
dado atraves atraves da televisao, jornais, revistas de divulgacao, filmes, mR135eios multimedia. Alem de artigos, noticias, etc., as revistas de divulgacao e jornais geralmente tern uma
secao de perguntas dos leitores. Uma analise desse material pode mostrar que tipo de demanda
existe em relacao a conhecimentos cientificos e, assim, tambem sugerir questoes de interesse de
estudantes, enquanto cidadaos. Existem temas privilegiados? Que tipo de curiosidades se destacam?
Sao questoes tratadas no ensino de Fisica de segundo grau? Sao contempladas pelo livros didaticos?
O professor pode utiliza-las em sala de aula? Procurando responder essas questoes, selecionamos
e analisamos perguntas de leitores relacionadas a Fisica, das revistas Ciencia Hoje (de 1982 ate
junho de 1996), Globo Ciencia (de abril de 1994 ate julho de 1996) e Superinteressante (de outubro
de 1987 ate junho de 1996), e do jornal Folha de Sao Paulo (de janeiro de 1989 ate marco de 1995).
Como resultado dessa analise destaca-se, especialmente, que o conhecimento de Fisica procurado
e, muitas vezes, classico, conceitual, envolvendo conteados curriculares. Contudo, tern urn
enfoque diferente diferente daquele ensinado na escola. Geralmente sao questoes que nao tern
espaco nas salas de aula e nao sao contempladas pelos livros didaticos. Apontamos para o
potencial desse material em aulas de Fisica, como instrumento didatico que pode contribuir para
o dialogo entre o conhecimento formal e a "vida real", assim, para uma aprendizagem mais rica
voltada a formacao de urn cidadao integrado em seu mundo.
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UMA PERSPECTIVA HISTORICA DA FISICA NUCLEAR
Maria Cristina Mesquita Martins
(Dra. em Educacdo pela USP/IF-UFBa)
E-mail• mcristi@ufba.br

Trata-se de urn texto dirigido para a divulgacao cientifica, na area de Fisica Nuclear.
"Uma perspectiva historica da Fisica Nuclear" e urn trabalho constituido de dois tomos distintos (assim
divididos para efeito didatico): o primeiro, apresentado aqui, trata do que designamos de "Pre-historia
da Fisica Nuclear" e o segundo, estando ern lase de conclusao, tratara do seu desenvolvimento histOrico
ate os nossos dias
Assim nesse tomo, apresentamos uma pequena contribuicao no que diz respeito a tentativa de aproximar
os conhecimentos sobre Fisica Nuclear daquelas pessoas, que por urn motivo ou outro, nao tiveram
oportunidade de obte-los por outras vias.
Alem disso, corn o texto, temos o objetivo de auxiliar na compreensao da exposicao por nos elaborada,
"Uma Historia da Fisica Nuclear", servindo como consulta, complementacao de informacoes, estudos
preparatorios ou revisao para os professores permitindo-lhes, posteriormente, acompanhar e melhor
orientar seus alunos nas visitas aquela exposicao ou outras atividades correlativas. Ou ainda, como
referencia para alunos mais interessados durantesuas pesquisas escolares.
Nao temos pretensoes a originalidade, pois, trata-se antes de tudo, de sistematizacao baseada ern
estudos e reflexoes, cujas fontes estao em livros didaticos, onde os autores trabalham definicoes de
conceitos, experimentos, descobertas, enfim, teorias da Fisica Nuclear. Alem de fontes que tratam da
historia da ciencia, ligagoes e relacoes entre os conceitos e o desenvolvimento social e historico, tais
como: [Kuhn,92], [Segre,80], [Bassalo,87] e [Bema1,65] e os artigos de revistas entre outras publicacoes.
Na Pre-historia da Fisica Nuclear, e feito urn retorno as origens hist6ricas contando os acontecimentos
e descobertas ocorridos antes de ser conhecido o nOcleo, corn o objetivo de situar o leitor quando as
condicOes que propiciaram o surgimento deste campo de estudo. E dessa forma possibilitar uma
apreciacao da situacao socio-politica e econOmica ern que se encontrava a sociedade neste momento de
desenvolvimento da area especifica da Fisica.
0 texto comeca corn a efervescencia cientifica dos Oltimos anos, mostra dos conhecimentos, instrumentos
e areas de pesquisas em andamento. Discute a composicao e estrutura da materia passando uma visao
de atomismo e contraposta ao energeticismo. Aponta e explica as principais descobertas que propiciaram
o conhecimento de componentes atOmicos mostrando evidencias e os modelos atomicos, provenientes
destas novas concepcoes alem das radiacoes alfa, beta corn suas principais caracteristicas.
Apresenta entao a experiencia de Rutherford sobre o bombardeamento de particulas alfa em foiha de
ouro e suas conclusOes sobre o nude° atOmico.
A partir deste ponto passa , em linhas geral a focalizar as areas de Mecanica quantica e Relatividade que
tambem tiveram toda sua repercussao durante o seguinte periodo. Deixando assim espaco para a
segunda parte quando continuaremos a apresentar os desdobramentos deste trabalho.

EXPLORANDO A FISICA DO COTIDIANO
Eduardo C. Valadares e Allyson Magalhdes Moreira
Departamento de Fisica - ICEx - UFMG

Tem sido cada vez mais reconhecida a importancia de se estabelecer uma ponte entre a fisica da sala
de aula e a 'fisica do cotidiano". A ausencia desta ligacao acaba tornando o ensino de fisica urn fim em
si mesmo, destituido de sentido pratico. No presente trabalho apresentamos algumas estrategias que
temos adotado no Curso de Fisica D (ondas, Otica fisica e geometrica, propagacao de ondas
eletromagneticas e introducao a Fisica Quantica) visando aproximar os topicos do curso do "mundo
real". Uma de nossas propostas e a criacao de uma sala de demonstracoes interativas, baseada na
filosofia dos moderns centros interativos de Ciencias espalhados pelo mundo, cujas palavraschaves sao: "por favor, toque", "explore", "mdos a obra",etc. Embora e implementacao deste projeto
ainda esteja no inicio, pretendemos apresentar algumas experiencias interativas que estamos
implementando de modo a ilustrar a ideia basica de nossa proposta: permitir o aluno descobrir
"fisica no cotidiano".
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UMA EXPERIENCIA DE DIVULGAQA0 DA ASTRONOMIA
Marcelo de Oliveira Souza *, Jose Alex Nascimento Moreira **, Juliana Lopes Bon***, Leida Gomes
Abragado ** Marcelo Goulart da Silva **, Mariana Barbalho Ruiz', Martin Makler****, Omar Martins
da Fonseca**, Paulo Roberto Pinheiro Felizardo
*CAN e UENF, **CAN e UF'F, ***CAN e Colegio Seto Vicente de Paulo, ****CAN e UFRJ,
Equipe do Clube de Astronomia de Niter6i "Mario Schenberg"
(nossa sede: Faculdades Integradas Maria Thereza)
e-mail: minC
ibuenf.br ou m.
.ufrj.br

(CAN

Relataremos as atividades que desenvolvemos na area de divulgacao da astronomia. Temos realizado
experiencias de divulgacao em varios locais do Brasil. Percebemos que fatos ligados ao nosso dia-adia que rotineiramente sao consideradas, pela maioria das pessoas , como de facil explicacao, sao
fatores de urn longo debate. Como exemplo podemos citar a questao do fuso horario, as estacoes do
ano, as fases da Lua e os eclipses. A maioria das pessoas possui modelos intuitivos construidos para
explicar estes fenomenos. Muito raramente estes modelos estao proxirnos dos aceitos atualmente.
Notamos inclusive este comportamento em alunos de Universidades e profissionais ja formados.
A receptividade que sentimos por parte das pessoas das classes mais necessitadas a muito boa.
Participam ativamente de nossas atividades. Dentro desse contexto aproveitamos para apresentar
propostas de atividades, relacionadas a astronomia, a serem apresentadas ao public° em geral.
Notamos que temas muito academicos, nao despertam a curiosidade e nao levam as pessoas a
participarem corn prazer. Questoes simples, tambem nao sao bons temas. Acreditamos que devido a
influencia da forma como sac) divulgadas pela andia as descobertas cientificas, quase sempre de
forma sensacionalista, a postura de academicos frios e calculistas a urn desastre. 0 sucesso que temos
alcancado, relacionamos ao fato de que geralmente somos vistos como pessoas comuns. Estamos
sempre bem humorados e nao apresentamos nenhuma solucao pronta para as questoes que colocamos.
0 debate permanente e a decisao de manter sempre um de nossos membros fazendo o papal do cetico
que acredita e defende ideias proximas as da maioria dos leigos tern levado a uma participacao ativa.
Comumente quando ministramos cursos, a medida que vamos debatendo corn os alunos, notamos
uma participacao maior por parte dales.. A identificacao corn o calico, para nossa surpresa, a muito
grande. Muitos tentam ajuda-lo a manter a sua conviccao.
Nas palestras sentimos que temas ja tradicionais nao sao mais cativantes. A questa° da existencia de
vida extraterrestre e a possibilidade de explorar novos mundos sao as questoes mais consideradas. A
curiosidade pelos fenomenos naturais ou pela observacao do ceu geralmente a colocada em segundo
plano. A curiosidade inata, inerente ao ser humano, nao se manifesta. Por se sentirem excluidos do
meio cientifico, a maioria das pessoas nao se motiva a participar. Numa conversa informal brotam
todas estas questoes. Naturalmente aparecem os modelos intuitivos, as clUvidas,
Baseado nessa nossa experiencia, apresentaremos urn modelo altemativo de divulgacao da astronomia.
Sem academicismo. Sem arrogancia. Sem doutos corn formacao superior. Uma apresentacao informal, porem rigorosa quanto a questa° dos conceitos fundamentais.

DIVULGACAO CIENTIFICA NO OBSERVATORIO ASTRONOMICO MUNICIPAL DE DIADEMA
M.P.Barros, O.S.Pereira e C.J.R.Santana

SAAD - Sociedade de Astronomia e Astrofisica de Diadema e
OAMD - ObservatOrio Astronomic° Municipal de Diadema
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes e Lazer de Diadema

0 Observatorio Astronomic° de Diadema, fundado em 19 de dezembro de 1992, mantido por urn
convenio entre a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes e Lazer de Diadema e a
organizacao nao-governamental - SAAD - Sociedade de Astronomia e Astrofisica de Diadema,
desenvolve diversas atividades de divulgacao cientifica para estudantes de todos os graus e para a
populacao em geral. Os temas relacionam-se a efemerides astronOmicas - eclipses lunares e solares,
passagens de cometas, radiantes de meteoros, ciclos solares, oposiceles planetarias, entre outras - e a
temas da fisica contemporanea, como fisica nuclear, raios cOsmicos, cosmologia e astrofisica. Neste
painel, descreveremos as atividades desenvolvidas nos Ultimos quatro anos, o perfil dos participantes
e a sua avaliacao sobre as mesmas e a contribuicao ao ensino da fisica e a cultura cientifica.
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OLIMPIADAS REGIONAIS DE FISICA UMA EXPERIENCIA NO VALE DO PARAIBA - SAO PAULO
Paulo Henrique Neiva de Lima e Luis Alberto Mauricio
Escola Tecnica Professor Everardo Passos, Associacao de Professores de Fisica do Vale do Paraiba
Av. Rio Branco 882, Jd. Esplanada. Fone: (012) 321-9144
A ETEP - Escola Tecnica "Prof. Everardo Passos", realizou em outubro de 1994, a I Olimpiada

Regional de Fisicacom o objetivo de estimular o estudo da Fisica entre os estudantes da regiao.
Esta primeira olimpiada contou corn a participacao de 330 estudantes da rede publica e privada,
de 8' sena ao 3° colegial, envolvendo diversas escolas da regiao.
A II Olimpiada Regional contou corn 1200 alunos de 15 cidades do Vale do Paraiba e litoral norte
do estado de Sao Paulo. Simultaneamente a esta olimpiada, realizamos a 1a Mostra Regional de
Experimentos de Fisica do Vale. Assinaram como visitantes da mostra, mais de 900 alunos, sendo
que no dia da Olimpiada, nao foram acolhidas assinaturas devido ao grande movimento.
A partir deste evento foi possivel recuperar uma associacao de professores de Fisica do Vale do
Paraiba. 0 entusiasmo provocado pela olimpiada facilitou em muito a divulgacao desta associacao,
bem como urn maior empenho de seus membros numa mesma direcao.
Atualmente estamos em meio a III Olimpiada regional de Fisica, aberta apenas para alunos da 8a
serie ao 2° colegial. Houveram 800 inscritos dentre os quais 200 passaram para a fase final.
A enfase das Olimpiadas de Fisica esta em concentrar-se nos fenOmenos, mais que na matematica
em torno do formulario. Esta enfase matematica, infelizmente, a bastante forte nas escolas de 2°
e 3° graus. Uma fisica voltada a matamatica provoca urn mal entendimento nos fenOmenos e
tambern na propria natureza desta discilina. Em consequencia temos poucos professores de
fisica, formados em fisica, lecionando. E num circulo vicioso serao mal divulgadores da fisica.
Uma Olimpiada corn tendencia nitidamente fenomenologica, juntamente corn a mostra de
experimentos, ajuda na divulgacao entre os alunos, da verdadeira face da Fisica.

MUSEU DE CIENCIAS 'UM ASPECTO INTERATIVO'
Angelica Beatriz Pereira de Loreto*, Erika Giesbrecht Nascimento - erika&oltec.ufmg.br**,
Marcelo caldas Chaves**, Arjuna C. Panzera - arjuna@coltec.ufmg.br****
*E.E. Nossa Senhora da Conceicao - Justimipolis, E.E. Santos Afonso - Belo Horizonte,
Cosmos Cooperativa de Ensino - Belo Horizonte, **Sistema de Ensino Promove - Belo
Horizonte, ***Setor de Fisica - Coltec - UFMG
Este e urn relato de urn video de cerca de 20 minutos elaborado para professores e alunos de 1° e

2° graus e tern como objetivoapresentar urn espaco interativo que abrange montagens de Fisica
que podem auxiliar o ensino de Ciencias. A filmegem foi realizada no Museu de Ciencias
Tecnorama, localizado na cidade de Aguas de Lincloia (SP). Queremos ressaltar a importancia em
se construir urn espacoonde o aluno/visitante, aleatoriamente e sem nenhum carater obrigatorio,
possa desfrutar e se envolver corn conceitos fisicos de maneira divertida e interessante, pois as
montagens sao interativas e enfocam o aspecto ludico-pedagogico.
No decorrer da fita, voce encontrara montagens que abordam suscintamente alguns assuntos
tratados nas aulas de Fisica tais como: Conceito de Referencial, Centro de Gravidade, Principio
da Inercia (Achamento de Polos), Velocidade Minima para completar urn Looping, Maquinas
Simples (Roldanas), Antena ParabOlica, Efeito Fotoeletrico, tensao Superficial, Gerador de Van
der Graff, Movimento HarmOnico Simples e Teorema de Pitagoras.
Para melhor auxiliar o professor na utilizacao do video, a fita vira acompanhada de urn Manual
de Instrucao que ressalta os objetivos principais e os detalhes mais importantes do material. 0
Manual sugere ainda, urn questionario para ser aplicado aos alunos para que haja urn feed-back
do trabaho. Achamos que este video sera util nas aulas introdutorias de urn curso de Fisica.
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PROJETO "CIENCIA AO VIVO": DEMONSTRAcOES CIRCULANTES DE CIENCIAS
Alberto Gaspar* - Ernst Wolfgang Hamburger ** - Julio Roberto Katinsky*" - Carlos Roberto Zibel
Costa***- Artur Simaes Rozestraten***- Monica Schoenacker ***
*Unesp - Guaratingueta / Estacao Ciencia - USP - **Estacao Ciencia - USP -*** Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo - USP
0 projeto "ciencia ao vivo" da Estacao Ciencia em parceria corn a Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo, instituiciies da Universidade de Sao Paulo, visa complementar e enriquecer o ensino
de ciencias dos alunos do 1° e do 2° grau, assim como promover a alfabetizacao em ciencias do
public° em geral. Trata-se de um conjunto de equipamentos experimentais de demonstracao,
acondicionados em maletas portateis que podem ser apresentados corn facilidade em exposicoes,
feiras de ciencias ou em salas de aula. Inicialmente, as maletas ficarao a disposicao dos interessados
para emprestimo na Estacao Ciencia.

O projeto reune especialistas em ensino de ciencias 3/4 encarregados da selecao, montagem dos
equipamentos de demonstracao e elaboracao de textos de apoio 3/4 e arquitetos 3/4 encarregados
da elaboracao do design e do protOtipo das maletas e das montagens experimentais. Foram
construidos inicialmente seis prototipos com dez demonstraciies experimentais: chafariz e ludiao,

mdquinas a vapor, prensa hidrdulica, existencia do ar e bebedouro, termoscopio e termemetro de Galileo e
miragem. A proxima etapa preve a construcao de dez conjuntos de 20 maletas contendo cerca de 30
demonstracoes experimentais de Fisica do 1° e 2° graus. 0 objetivo final do projeto a atingir cerca
de cem demonstraceies experimentais abordando todas as ciencias.

MOSTRA DE CIENCIAS: UM ESPAQ0 EM POTENCIAL PARA A APRENDIZAGEM?
Fatima C. de M. Alves e Martha Marandino
Colegio da Companhia Santa Teresa de Jesus - RJ
A realizacao de uma Mostra de Ciencias no Colegio da Companhia Santa Teresa de Jesus tem
sido a muito tempo, parte importante do planejamento da Equipe de Ciencias, por se acreditar
que este tipo de evento, conduz o aluno a buscar uma educacao aberta e questionadora.
Neste ano, a Equipe de Ciencias pode avaliar a opiniao dos visitantes e participantes da Mostra
de Ciencias, realizada em outubro, no que tange a criatividade e qualidade dos trabalhos, como
tambem no aspecto relativo ao potencial de aprendizagem desse espaco.
A metodologia utilizada foi a aplicacao de um questionario avaliativo, elaborado e aplicado por
um grupo de alunos da 8a serie do 1° grau, durante a realizacao da Mostra de Ciencias.
Os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente, atraves de uma tabulacao das
respostas.
Uma primeira analise dos dados demonstrou que a grande maioria dos questionarios apontaram
de forma positiva para a qualidade e criatividade dos trabalhos, tanto em relacao aos temas
escolhidos, quanto as explicacoes dadas.
Observou-se tambem que a maioria dos participantes acredita que a Mostra de Ciencias é urn
espaco de aprendizagem, tanto para quem realiza o trabalho, quanto para quem visita o espaco.
O mesmo foi observado na analise dos comentarios.
Estes dados confirmam a importancia da oportunidade dada aos alunos durante uma Feira de
Ciencias, sendo a sua realizacao, apesar das dificuldades e dos problemas de organizacao, de
grande relevancia para a aprendizagem.
Em vista disso, estudos avaliativos sobre Mostras e Feiras de Ciencias devem ser estimulados,
uma vez que esta apresenta urn campo de pesquisa sobre aprendizagem.
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0 CURSO DE FISICA GERAL DA UENF
Marcelo de Oliveira Souza *, Gilson Brand Baptista*, Raul Pedro Figueira*, Marcelo Shoey
Massunaga*, Jose Nilson Franca de Holanda**, Luis Augusto Hernandez Terrones**, Andre Mariano*

*LCFIS-UENF, **(LAMAV-UENF)
e-mail: mm@uenf. br ou Icfis@uenf. br
0 curso de Fisica Geral ministrado pelo Laboratoro de Ciencias Fisicas (LCFIS) da Universidade
Estadual do Norte Fluminense (UENF) foi estruturado baseado na ideia de fornecer a todos os
alunos que ingressassem na Universidade uma visa° geral da Fisica em urn semestre. A cada ano
entravam na Universidade 110 alunos divididos por tres centros de pesquisa, o Centro de Ciencias
e Tecnologias (CCT), o Centro de Biociencias e Biotecnologia (CBB) e o Centro de Ciencias e
Tecnologias Agropecuarias (CCTA). Junto corn esse curso os alunos faziam cursos de Quimica,
Biologia, Historia, Filosofia da Ciencia, Lingua Portuguesa, Ingles e NocOes basicas de informatica.
Ape's esse primeiro semestre comum havia a possibilidade de mudarem de Centro. No concurso
vestibular a opcao era o centro de pesquisa, e nao a carreira especifica, como a comum.
Apresentaremos a nossa experiencia na organizacao e apresentacao do curso. Este curso foi
ministrado durante sete semestres. Sendo apresentado pela ultima vez no segundo semestre de
1996. Paralelamente houve uma reformulacao na Universidade e o curso passou a ter uma nova
estrutura . A nova versao deste curso tambern sera apresentado aqui neste simposio em outro
trabalho.
0 curso de Fisica Geral, inicialmente comum a todos os alunos, sofreu uma separacao. Em experiencia
realizada na sua terceira apresentacao, em turmas distribuidas por Centro. Na turma formada
pelos alunos do Centro de Ciencia e Tecnologia, foi dada maior enfase a Mecanica. Para os alunos
de outros centros foi dada maior enfase na apresentacao de exemplos praticos de concertos das
diversas areas da Fisica nas carreiras que eles haviam a priori escolhido.
O processo de avaliacao tambem possuia uma estrutura bem diferente da comumente usada.
Houve provas tradicionais, corn questOes ligadas ao cotidiano dos alunos, aulas de laboratOrio e
seminarios apresentados pelos alunos para uma banca de professores.
O aluno que auxiliava na preparacao das praticas, fazia parte de uma das turmas. Trabalhava na
preparacao das experiencias que ele mesmo, depois realizaria. A partir do terceiro semestre
introduzimos programas de multimidia no curso. Os programas iniciais foram desenvolvidos por
uma equipe da PUC, coordenada pelo professor Carlos Mauricio Chaves. Este primeiro programa
cobria toda Mecanica. Em 1995 comecamos a desenvolver programas de multimidia em nosso
Laboratorio. Estes programas tambern foram utilizados no curso de Fisica Geral.
Os seminarios foram apresentados pelos alunos, e versavam sobre temas conexos aos topicos
apresentados durante o curso. Como exemplo podemos citar os seminarios sobre "Canto e Fala",
sobre "Sonoluminiscencia", sobre "Olhos compostos", 0 objetivo destes seminarios era o de
fazer corn que os alunos participassem mais ativamente dos cursos, e permitir que eles tivessem
oportunidade de desenvolverem suas proprias ideias e as defenderem em publico. Os alunos
preparavam de forma independente os seminarios. Na maioria dos casos o terra era proposto
pelos prOprios alunos.
Nas avaliacoes discursivas uma das questOes, era o que chamamos de questao criativa. Os alunos
eram incentivados a formular uma questao sobre uma situacao do cotidiano, onde urn determinado
conceito de Fisica aparecia. A questao tinha a estrutura de urn pequeno conto. Tinha depois que
resolver a questao. Urn fato curioso, era que no inicio uma minoria fazia esta questao. Algum
tempo depois passou a ser resolvida pela maioria dos alunos. Os alunos que preferiam resolver
estas questOes eram os de outros Centros. Os alunos do CCT preferiam resolver as questoes
tradicionais. Mostravam-se menos criativos.
(continua)
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(continuacao)
Foram passados videos durante os cursos. Esse recurso foi muito bem recebido pelos alunos. A
utilizacao de programas de multimidia teve uma recepcao muito boa. No inicio havia uma razoavel
resistencia por parte dos alunos. Preferiam as aulas tradicionais. Um outro fato a se destacar era
que praticamente nao havia aulas tradicionais durante o curso, utilizamos muito pouco o quadro
negro. As aulas eram mais parecidas corn seminarios. Utilizava-se transparencias, videos e algumas
aulas foram dadas nos laboratorios e na sala de computadores.
Como uma consequencia desta estrutura foi associado ao nosso Laboratorio, por parte dos alunos,
a ideia de uma equipe preocupada ern modernizar o ensino. Sentimos uma motivacao maior dos
alunos em assistir nossas aulas. As aulas de Laboratorio naoossuiam
um roteiro determinado,
p
havia problemas a serem resolvidos. A resolucao das questoes fo rmuladas consistia na pratica a ser
realizada. Cada grupo utilizava sua criatividade. Havia alunos mais criativos que assumiam o
papel central e suas propostas geralmente eram seguidas pela maioria. Houve em algumas praticas,
um certo direcionamento, de forma a adequar a realizacao da pratica ao tempo disponivel.
Como resultado de avaliacoes sobre o curso que realizamos corn os alunos, notamos urn alto nivel
de aprovacao. A maioria dos alunos se sentiu bem, fazendo um curso corn essa nova estrutura. Foi
urn dos maiores motivadores para a nova empreitada que nos envolvemos. Como vai poder ser
visto nos outros trabalhos que apresentaremos, estamos organizando de uma forma totalmente
inovadora todos os cursos ministrados pelo Laboratorio de Ciencias Fisicas na Universidade Estadual
do Norte Fluminense. Organizamos em nosso Laboratorio um grupo de desenvolvimento de
programas de multimedia, de material didatico tradicional e de videos formado basicamente por
alunos da graduacao.
Nos primeiros semestres contamos corn a ajuda de professores do LaboratOrio de Materiais Avancados

CURSO DE FISICA NO CICLO BASICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE.
Marcelo de Oliveira Souza*, Renato Guedes Pires*Carlos Gatts*,
Raul PedroFigueira*, Marcelo da Silva Sthel*, Luiz Telmo Auler *, Jose Augusto Pedro*, Ronaldo Lerner *

*(LCFIS-UENF)
e-mail: mm@uenf. br ou lefis@uenf.br
Na Universidade Estadual do Norte Fluminense os candidatos do concurso vestibular nao fazem
escolha da carreira. Os primeiros 110 colocados sao selecionados, e fazem o primeiro ano
denominado Ciclo Basic° Comum (CBC), ao fim do qual optam pela carreira desejada. 0 curriculo
do CBC esta organizado em 2 series letivas, junto a um grupo de atividades extra-curriculares.
As atividades letivas sao constituidas por:
Cursos formativos instrumentais: Fundamentos do Conhecimento e Matematica.
Cursos instrumentais operacionais: Ciencias da Computacao, Lingua Portuguesa, Lingua
Estrangeira (Ingles a obrigatorio e Espanhol e optativo), Elementos de Propedeutica Basica (no
me's preparatorio).
Cursos informativos: Conhecimento da Natureza, Conhecimento do ser humano.
A Fisica esta incluida no curso Conhecimento da Natureza. 0 objetivo desta disciplina e expor os
alunos a visao que o ser humano, da posicao de observador, desenvolveu corn relacao ao Universo,
sob o ponto de vista da razao.
0 curriculo do modulo de Fisica da disciplina Conhecimento da Natureza e composto por cinco
temas.
Apresentaremos o relato dessa nossa experiencia, corn os resultados obtidos.
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0 CURSO DE GRADUAQA0 EM ASTRONOMIA DA UFRJ E SUAS REFORMAS CURRICULARES
Lilia I. Arany-Prado*, EncarnaciOn A. M. Gonzalez **
*lilia@ov.ufrj.br , **encarna@ov u frj .br
Departamento de Astronomia - Observatorio do Valongo (OV/UFRJ)
Lad. do Pedro Ant6nio 43, CEP: 20080-090, Rio de Janeiro, RJ

Neste trabalho fazemos urn historic° dos 30 anos do Curso de Graduacao em Astronomia da
UFRJ, analisando as consequencias de suas Reformas Curriculares sobre a producao discente:
Projetos de Final de Curso e trabalhos apresentados nas Jornadas de Iniciacao Cientifica da UFRJ
e nas Reunioes da Sociedade Astronomica Brasileira (SAB). Mostramos que, ao longo dos anos, a
introducao de disciplinas de Fisica resultou em uma mudanca no perfil do aluno formado, na
direcao do maior interesse pelas areas da Astrofisica, bem como na insercao do Curso, em
moldes requeridos pela SAB, na lista de instituicOes de ensino de Astronomia no Brasil, junto a
International Astronomical Union (IAU). 0 curriculo atual do curso a constituido de 7 disciplinas de
Matematica, 16 de Fisica e 18 de Astronomia/Astrofisica (mais o Projeto Final), que sao ministradas
por professores dos Institutos de Matematica e de Fisica e do Departamento de Astronomia do
Instituto de Geociencias, do Centro de Ciencias Matematicas e da Natureza da UFRJ. 0
Departamento tem como sede o Observatorio de Valongo (OV), que proporciona a infra-estrutura
necessaria para suas das atividades academicas e de pesquisa, e conta, atualmente, corn 10
professores do quadro permanente, corn dedicacao exclusiva, sendo 5 doutores, 3 mestres e 2 corn
especializacao. 0 Curso formou 115 alunos, que, em sua maior parte, tern tido sucesso em
atividades profissionais e pos-graduadas. Destes, 25 obtiveram grau de Doutor, 45 o de Mestre, e
19 estao em cursos de mestrado ou doutorado (de um total de 65); e cerca de 50 estiveram ou estao
contratados em instituicOes de pesquisa, ensino e/ou divulgacao (por exemplo, universidades
ou planetarios) ou empresa, trabalhando em areas de Astronomia (alem de cerca de 20 em areas
afins ou diversas). Apresentamos, ainda, nova reforma curricular ora em discussao, que visa
modernizar o perfil do Astronomo formado pelo Curso, e que leva em conta a reforma que esta
sendo implantada pelo Instituto de Fisica da UFRJ.

IMPORTANCIA DEL DISENO CURRICULAR DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA
Esperanza Herridndez Angulo, Roberto Medina Alvarez, Luis Eduardo Pedroso, Delcio Dias Marquez,
Maria do Carmo Cunha Fornek
Universidad Federal de Acre - UFAC
Universidad de Mantanzas - UM

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la recnica trae aparejado la necesidad de que cada dia las
asignaturas basicas Fisica, Quimica y Matematica que se imparten en los niveles de ingenieria de
nuestras Universidades se perfeccionen en base a la aplicacion y vinculacion de las mismas con el
perfil del futuro ingeniero.
La Fisica nos proporciona los principios basicos en los que se sustentan la tecnologia contemporanea.
Despues de realizar diferentes estudios y profundizar en las asignaturas de las especialidades
encontramos que la Fisica General y la Quimica General contribuyen con asignaturas que son
eslabones fundamentales en el perfil terminal del ingeniero, aspectos que han sido constatados al
poder tutorear tesis de grado acordes al perfil de ingenieria.
La QuimicaGeneral tiene como objetivo llevar a los estudiantes una serie de conceptos, principios,
leves y modelos que permitan comprender la forma quimica del movimiento de la materia y los
processos implicados en la transformation de la misma.
En estudios realizados hemos podido corroborar que existen varias asignaturas propias de la
especialidad de Industrial-Economia que requiere de la base Fisico-Quimica para poder explicarse,
tal es el caso por ejemplo, Instrumentation, Protection e Higiene del Trabajo y Ergonomia, Control
de la Calidad y otras.
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"PERFIL DOS CURSOS DE GRADUACAO EM CIENCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGA
Prof. Polonia Altoe Fusinato*, Prof. Aldolino Zermiani**, Prof. Yoshiaki Fukushigue***
*(DFI / UEM), **(DQI/UEM), ***(DES/ UEM)

O Centro de Ciencias Exatas da Universidade Estadual de Maringa tern vivenciado atraves das
atividades didatico-pedagogicas de seus docentes uma experiencia que se estende ha alguns
anos. Os dados disponiveis apontam para urn alto indice de evasao e repetencia no primeiro e
segundo anos de curso, corn predominancia no primeiro ano, mostrando uma drastica reducao
de alunos matriculados no segundo. Depreende-se que a alta desistencia e decorrente de urn
conjunto de variaveis dentre as quais se destacam: o impacto que representa a transicao do
segundo para o terceiro grau; a baixa concorrencia no vestibular, gerando pouca selecao da
clientela; falta de habitos de estudo; deficiencia na formacao basica; dificuldade representada
pelas disciplinas basicas (primeiro ano de curso); ausencia de politica institucional de integracao
dos novos academicos; desconhecimento do futuro campo de trabalho, etc. Algumas medidas
foram sugeridas como forma de intervencao: a) organizar no inicio de cada ano letivo atividades
que fomentem a integracao dos alunos ingressantes, demais academicos e professores; b) criacao
de urn comite de graduacao responsavel pelas politicas pedagogicas, avaliacao e desenvolvimento
dos cursos de licenciatura e bacharelado; c) criacao da figura do professor tutor para as turmas de
primeiro ano, que acompanhara e assistira o desenvolvimento academia).

0 ENSINO DE ESTATICA NO CURSO DE ARQUITETURAE URBANISMO: ESTUDOS DE
PLANEJAMENTO E AVALIACAO
Aparecida Valquiria Pereira da Silva
Departamento de Fisica/Faculdade de Ciencias/UNESP (Bauru/SP)

A pesquisa desenvolvida tinha como foco o ensino-aprendizagem de Estatica, buscando uma
maior integracao curricular dessa area da Fisica no curso de graduacao em Arquitetura. Ao longo
dos anos o ensino de Estatica, na graduacao de Arquitetura, tern sido fonte de inumeras dificuldades
para docentes, discentes e para o curriculo. A partir dessas dificuldades foi iniciada uma reflexao
sistematica, visando chegar a proposicao de possiveis alternativas que conduzissem a uma melhor
adequacao e integracao desses conteados no curriculo do curso. Para tanto buscou-se inicialmente
os subsidios que orientassem a escolha de objetivos e de condicoes de ensino que permitissem
reformular o programa de ensino para a disciplina. Nessa busca foram definidos alguns dos
possiveis objetivos de ensino, fundamentados na proposicao de classes de comportamentos,
representadas pelas habilidades que remetessem as funciies e atribuicOes exercidas pelo
profissional arquiteto e as necessidades formativas dos discentes do curso de graduacao ern
Arquitetura. Tambem, a partir desses subsidios, procurou-se definir as atividades, materiais e
procedimentos de avaliacao que pudessem ser facilitadores dessa aprendizagem. Definidos alguns
dos provaveis objetivos e as condicOes de ensino, o programa foi elaborado e implementado,
pela primeira vez, no segundo semestre de 1994. A avaliacao dessa primeira implementacao do
programa foi feita pelos participantes, atraves de entrevistas, que contemplaram as opinioes e
consideracOes acerca do programa de ensino a que foram submetidos e da analise de desempenho
dos discentes nas duas provas realizadas. A categorizacao das respostas advindas das entrevistas
permitiu avaliar os aspectos desse programa relacionados a aprendizagem das habilidades
pretendidas, as condiciies de ensino estabelecidas como facilitadoras dessa aprendizagem e
apontar as necessidades de reformulacao. 0 levantamento dos erros cometidos pelos discentes,
nas soluceies apresentadas para as duas provas, permitiu realizar a verificacao da aprendizagem
das habilidades propostas, ou seja, verificacao do desempenho para as classes de comportamentos
que constituiam os objetivos de ensino. Essa verificacao mostrou que, nas dimensifies relacionadas
ao use e compreensao de representaciies convencionais da Estatica para Arquitetura, na analise
de awes externas do meio fisico ou de carregamentos sobre o componente/estrutura e das
condiciies de equilibrio estatico para esse componente/estrutura, houve eficiente contribuicao
do programa de ensino para o desenvolvimento das habilidades.
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ANALISE DAS REFORMULACOES NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FISICA DA
PUCRS NOS OLTIMOS DEZ ANOS.
M. E. B. Bernasiuk, L. F. M. Braun, A. D. Nunes, C. Galli, J. C. Boeira e M. R. Rizzatti.
Instituto de Fisica - PUCRS
ifipucrs@pucrs.music.br

Neste trabalho apresenta-se uma analise das reformulacOes realizada no curriculo da Licenciatura
Plena em Fisica da Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (PUCRS) nos ultimos
dez anos. A primeira reformulacao datada em 1985 foi baseada numa pesquisa realizada junto
aos egressos do curso e analise do curriculo de outras licenciaturas no pais. Os pontos que
nortearam esta reforma foram aprofundamentos dos conteudos, metodologia e epistemologia.
A segunda reformulacao ocorreu apps a conclusao de curso da primeira turma do novo curriculo
(1989). Nesta, algumas disciplinas mudaram de nivel , outras tiveram alteracao de carga horaria
e foi introduzida a disciplina de trabalho de conclusao de curso. Numa terceira avaliacao (1995)
verificou-se a necessidade de ampliar a carga horaria da disciplina trabalho de conclusao de
curso. Atualmente, dentro do projeto "Acdo conjunta para qualificar a formacao de professores
em Ciencias e Matematica na PUCRS" foi constituido urn grupo de estudo em Ensino de Fisica
visando reavaliar o curso, incentivar urn maior numero de licenciandos a participar de atividades
extracurriculares e oportunizar egressos a retornarem ao Instituto num processo de atualizacao
e formacao continuada.

UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA RELACAO INTERDISCIPLINAR DO ENSINO
DE FISICA NA UFAC
Alejandro Fonseca Duarte, Murilena Pinheiro de Almeida, Maria do Carmo Cunha Forneck,
Jose Carlos da Silva Oliveira, Antonio Maria Freire Passos, Francisco Eulalio Alves Santos, Reginaldo
Fernando Ferreira de Castelo
Universidade Federal do Acre, UFAC
Modernamente, o ensino das diferentes areas de conhecimento vem sofrendo transformacoes,

objetivamdo o uso de novas tecnologias.
Essas tecnologias abrangem Softwares, Videos e Comunicacoes em geral. Isto implica,
conseqiientemente a introducao de novas metodologias de ensino que buscam articular uma relacao
interdisciplinar, desenvolvendo no educando a integracao de habilidades e conhecimentos.
Neste contexto, a Universidade Federal do Acre, na area de Ciencias da Natureza, esta realizando urn
esforco para implantar essas tecnologias, utili7ando meios de computacao de padroes atuais, incluindo
multimidia e softwares, videos, ligacao via internet e recepcao de informacOes via satelite atraves de
antenas parab6licas. Dirtamizand-o assim, o ensino da Fisica para as areas de Engenharia, Biologia,
Quimica e Matematica.
Alem do uso de metodologias ja existentes, o Departamento de Ciencias da Natureza da UFAC, tern
desenvolvido awes pedag6gicas e metodos proprios de transmissao e assimilacao de conhecimntos
atingindo nao somente o ensino superior, mas tambem, o ensino de Ciencias no primeiro e segundo
graus.
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CONSTRUINDO UM ESFEROMETRO E CILINDROMETRO
Osrnar Henrique Moura da Silva, graduando*, Carlos Eduardo Laburit*, Norberto Cardoso Ferreira**
*Depto de Fisica, U E L., *I F U S P.

Este trabalho, que faz parte do projeto RIPE (REDE DE INSTRUMENTAcA0 PARA 0 ENSINO),
prop& a construcdo de dois aparelhos, o esferometro e o cilindrOmetro, que podem ser facilmente
construidos corn materiais de baixo custo encontrados sem dificuldades no mercado.
Na escola esses aparelhos podem fazer parte das atividades experimentais dos cursos de primeiro
e segundo graus de ciencias ou de matematica (ou mesmo interdisciplinamente). No caso da
disciplina de matematica, o aparelho utiliza principios de geometria e assim a possivel aplicar
esses conceitos em situacoes reais. Da mesma forma, os aparelhos sdo uteis em fisica, mais
especificamente, no contefido de optica geometrica.
0 esferOmetro se presta para a medicao de raios de curvatura de calotas esfericas, tais como
lentes e espelhos, determinando tambem a espessura de chapas planas. 0 cilindrometro serve
para medir raios externs e infernos de canos ou cilindros em geral, e sua utilizacdo podera ser
titil nas aulas de optica geometrica quando se fizer necessaria a construedo de lentes e espelhos
com simetria cilindrica.
Mostraremos dois protOtipos construidos de maneiras diferentes, onde explicaremos a teoria
neles envolvida, seus funcionamentos, os detalhes de construed . ° e suas precisOes. Este trabalho
estabelece, portanto, a construedo de dois instrumentos didaticos que podem tornar algumas
aulas teoricas mais manipulativas e interessantes.

LEI DE HOOKE ( UMA COMPARACAO ENTRE DIVERSOS EQUIPAMENTOS )
Chrystie Jacob de Almeida e Ronaldo Rodrigues Godoi*, Carlos Eduardo Laluret**
*Graduandos da Universidade Estadual de Londrina, PR (Bolsistas PET)., **Departamento
de Fisica, Universidade Estadual de Londrina, PR.

Urn dos experimentos mais tradicionais empregados em laboratOrios didaticos e o que verifica
a relacao linear entre a forea aplicada em urn sistema e sua elongacao, ou seja, a Iei de Hooke. Em
geral o equipamento convencional empregado para a realizacdo desse experimento constitui-se
basicamente de uma mola de ago e massas padroes aferidas.
Interessados em equipamentos didaticos alternativos para serem empregados no segundo grau
que obedeeam as caracteristicas de baixo custo, substituiveis, facilmente encontrados no mercado,
que tenham urn grau de dificuldade reduzido em relaedo a sua montagem e que nada deixem a
desejar no que se refere a qualidade didatico-pedagOgica dos equipamentos comerciais, pensamos
em mostrar neste trabalho possiveis alternativas a mola de ago tradicional.
Assim, propomos apresentar quatro experimentos alternativos que poderiam substituir a mola
acima, mostrando conjuntamente os seus resultados experimentais. Em seguida, faremos uma
avaliacao da qualidade dos resultados experimentais dos diversos equipamentos comparandoos corn a mola de ago. Durante essa avaliaedo mostraremos a necessidade de se trabalhar numa
faixa mais conveniente de dados experimentais (massas), a fim de que a lei de Hooke possa ser
adequadamente observada. 0 que, por lado, rid° implica que o professor tenha como objetivo
didatico o de mostrar que a lei de Hooke para os sistemas reais somente a valid° para certas
regioes experimentais .
Espera-se que esse trabalho seja util ao professor de segundo grau na medida em que sugere
equipamentos alternativos para a realizacdo do experimento da Iei de Hooke.
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UMA ANALISE DO CARRINHO DE DINAMICA DA FUNBEC COMO EQUIPAMENTO PARA
MEDIcOES EM CINEMATICA UNIDIMENSIONAL
Zapparoli, F. V. D.; Arruda, S. M.
Departamento de Fisica - UEL
E-mail: arruda@sercomtel
0 presente trabalho faz uma analise do uso do carrinho da FUNBEC, com gotejador, como

equipamento para medicees em cinematica. 0 trabalho foi desenvolvido corn professores de 2°
grau, durante a elaboracaode uma monografia de Especializacao e dirigido a esse nivel de
ensino. Nos nos detivemos, em particular, no estudo do Movimento Retilineo Uniformemente
Retardado, procurando levantar as dificuldades que o equipamento apresenta para a tomada de
dados. Foram usados agua e oleo para a marcacao dos pontos e elaboracao de graficos da posicao
x tempo e velocidades x tempo, os quais sao de fundamental importancia no estudo da mecanica
experimental. Concluimos que o uso do Oleo da maior precisao ao experimento, mas ao mesmo
tempo leva a dificuldades operacionais em sala de aula. Algumas consideracees sobre as provaveis
difuculdades apresentadas pelos estudantes em relacao a elaboracao dos graficos tambem sao
discutidas, principalmente as relacionadas aos calculos para se obter as velocidades instantAneas,
que nao devem ser obvios para os estudantes, pois nab foram obvios nem mesmo para os
professores.

ALGUMAS EXPERIENCIAS DE DINAMICA DOS FLUIDOS PARA 0 CURSO DE FISICA
BASICA
Jose Antonio e Souza, Thadeu J. Penna e Cicero Rogerio da Silva Barros*

Institute de Fisica (IF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)
Corn o objetivo de introduzir praticas de dinamica dos fluidos no laboratorio do ciclo basico de
nossa instituicao, previamente inexistentes, construimos um tubo de venturi, recuramos urn
aparelho danificado destinado a medir a for-ca sobre urn aerofolio e montamos uma pratica
destinada a observacao da transicao entre os regimes laminar e turbulento em hidrodinamica.
Esta Ultima pratica tambem permite a obtencao do nUmero de Reynolds.

MEDIcA0 DO CALOR ESPECIFICO DO AR EM CLASSE
Weltner, Klaus

Institute de Fisica da UFBA - Rua Bardo de Geremuabo, s/n , Campus Universitario
de Ondina -C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia e Universitat Frankfurt (Alemanha)
0 calor especifico dos gases tem importancia na Tecnologia e na Teoria da Termodinamica e

e

tambem na Meteorologia. Infelizmente para o ensino, a medicao do calor especifico dos gases
dificil e exige aparelhos sofisticados e caros. Mostramos aqui como a possivel medi-lo sob
condicao de pressao constante, mediante o uso de urn secador e de conhecimentos elementares
da mecanica. 0 secador aquece urn fluxo de ar. A potencia do secador e a diferenca entre a
temperatura do ambiente e a do jato do ar sao facilmente medidas. A massa do ar aquecida por
segundo a medida indiretamente. Pode-se medir a forca reativa oriunda da aceleracao do jato do
ar. Com o valor desta forca pode-se calcular a massa de ar acelerada por segundo. Enfim
possivel medir a constante do calor especifico do ar com uma precisao de 10%.Assim a medicao
e bastante precisa e bastante simples podendo ser usada em classe.
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REGUA ELETRONICA PARA DETERMINAR A DISTANCIA FINAL PERCORRIDA POR UM
OBJETO LANCADO OBLIQUAMENTE.
*Jose Augusto Pedro Lima; *Luiz Antonio Miranda Meirelles; *Andre Mariano; *Marcelo de Oliveira
Souza; **Fbavia Rodrigues da Silva
*LCFIS-UENF, **Escola Tecnica Federal de Campos dos Goytacazes
e-mail: mm@uenf.br ou lcfis@uenf.br
Desenvolvemos urn equipamento para ser utilizado em aulas praticas de fisica em substituicao
a tradicional marcacao da distancia final percorrida por urn objeto lancado obliquamente feita
corn o auxilio de um papel carbono. 0 equipamento que construimos consiste de uma calha de

madeira corn 200 fios paralelos e igualmente espacados, separados (neste protOtipo) a uma
distancia de 0,5cm e urn circuito corn urn display de quatro digitos. Este prototipo possui uma
faixa de incerteza de ± 0,25 cm .
Utilizamos como o objeto a ser lancado uma bola de metal corn urn diametro superior a 0,5 cm.
Apos o lancamento, no momento em que a bola ao cair toca dois fios consecutivos da calha, fica
estabelecido urn contato eletrico entre os fios. Esta informacao a analisada por urn circuito
eletronico que determina qual o primeiro par de fios que foi tocado. 0 display exibe a distancia
em centimetros (como ja foi dito corn uma resolucao minima de 0,5 cm) entre o ponto de contato
e o local onde foi feito o lancamento. Consideramos uma distancia maxima de 100 cm.
Estamos desenvolvendo urn modelo corn uma resolucao melhor. Este equipamento pode ser
acoplado a uma interface de computador para o registro e armazenamento das mediceies efetuadas.
Realizamos experiencias com alunos do ciclo basic° da Universidade. Notamos urn resultado
satisfatorio, tanto didaticamente como de carater pratico, na utilizacao deste equipamento ern
lugar do tradicional papel carbono.

AS CORRENTES INDUZIDAS E 0 VELOCIMETRO
Emerson F. de Lucena, Alberto Gaspar
UNESP-Campus de Guaratingueta-Departamento de Fisica e QuimicaOPBT @ feg.unesp.br

No capitulo sobre correntes induzidas, poucos livros de Fisica sugerem uma discussao sobre a
facilidade ou nao de obter tais correntes experimentalmente. Portanto, nao possibilitam ao
aluno refletir melhor sobre as conseqaencias e aplicacdes dos efeitos produzidos por essas
correntes. Procurando minimizar essa deficiencia, idealizamos a construcao de um prototipo de
urn velocimetro analogico de baixo custo, semelhante aqueles utilizados nos automoveis, que
apresenta uma dessas aplicacaes e permite a exploracao objetiva das leis de inducao.

INSTRUMENTACAO PARA 0 ENSINO DE CONCEITOS DA FISICA MODERNA.
Mario Norberto Baibich*, Evgeni Svenk Cruz**
Instituto de Fisica - UFRS
*mbaibich@if.ufrgs.br , **ecruz@if.ufrgs.br

Foi projetado, construido e implementado urn conjunto de quatro (04) experiencias de laboratorio
para o ensino de conceitos da Fisica Moderna, raramente abordados en cursos de segundo grau,
e igualmente ern varios cursos Universitarios de formacao voltado ao ensino de Fisica ou de
Ciencias ern geral. Tenciona-se mostrar a possibilidade de desenvolver arranjos experimentais
de alta sensibilidade para a melhoria do ensino de Fisica nesta area pouca estudada na pratica
escolar.
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ESTUDO DA TRANSFORMACAO DA ENERGIA TERMICA EM CINETICA POR CONVECCAO
A.M.Stuchi* e Prof. Alberto Gaspar
Universidade Estadual Paulista - Campus de Guaratingueta - DFQ
Caixa Postal 205 - CEP:12500-000 - Guaratingueta - SP.
*e-mail: FIS92219@feg.unesp.br

0 nosso objetivo a mostrar como a energia termica pode ser transformada em movimento por
conveccao. Para isso construimos um barquinho com madeira de balsa e adaptamos a ele uma
caldeira e uma lamparina. 0 barco se movimenta por uma via de PVC quando aquecemos a
caldeira cheia d'agua, a qual adaptamos uma valvula para que a agua percorra o caminho num
unico sentido: do reservatOrio quente (caldeira) ao frio (canaleta de PVC).
Tambem aproveitamos o experimento para urn breve estudo de cinema tica, equacionando o
movimento do barquinho.

KIT DE ENSINO DE ASTRONOMIA
Joao Batista Garcia Canalle (Instituto de Fisica - UERJ)

canalle@vmesa.uerj.br
Neste kit apresento urn conjunto de 10 experimentos didaticos, simples de serem construidos, de
baixo custo e eficientes em seus objetivos de auxiliar nos esclarecimentos dos conceitos basicos
de astronomia. 0 kite composto por: 1) uma tira de papel corn as distancias medias dos planetas
ao Sol, numa escala apropriada; 2) Urn barbante com urn no na posicao da distancia media do
planeta ao Sol, corn o qual se traca no chat:, os circulos das orbitas dos planetas; 3) Comparacao
entre os tamanhos dos planetas e do Sol usando discos e esferas; 4) Experimento para mostrar as
estacties do ano, fases da Lua e eclipses, usando-se uma bola de isopor e uma lampada.; 5) Urn
espectroscopio para ver as linhas espectroscopicas de lampadas fluorescentes e do Sol; 6) Uma
luneta caseira, 7) Urn relogio de Sol; 8) Experimento para mostrar o achatamento dos planetas
devido a rotacao; 9) Uma fita corn os sons dos Pulsares (= estrelas de neutrons), do Sol e de Jupiter
e 10) Comparacao entre os tamanhos das estrelas em relacao ao Sol.

A MESA GIRANTE- EXPERIMENTOS DIVERSOS
Weltner, Klaus e M. Paulo,

Institute de Fisica da UFBA- Rua Bark) de Geremoabo, s/n Campos Universitario
de Ondina, C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia e Universitat Frankfurt (Alemanha)
Diversos experimentos sao exibidos para mostrar a utilidade de uma mesa girante.

1) Pendulo de Foucaut. Demostracao da dependencia do efeito da latitude Geografica mediante
urn oscilador mecartico. 0 efeito a maxim° nos polos e desaparece no equador. 0 modelo na
mesa girante mostra isso.
2) Dependencia do atrito mecanico da velocidade e da forca normal.
3) Efeito Coriolis. Movimento num referencial girante.
4) Movimento circular das esferas rolantes. Sea mesa gira rapido as esferas fazem orbitas estaveis.
5) Movimento central das esferas. se a mesa gira rapidamente e o centro de massa da esfera esta
em repouso e a esfera tern urn spin para nao escorregar, a esfera se move para o centro. Este
movimento permite medir o coeficiente de atrito com muita precisao.
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0 CALDEIRAO COMO CALORIMETRO DIDATICO PARA USO EM CLASSE
Weltner, Klaus - Miranda, Paulo
Instituto de Fisica da UFBA Rua Barao de Geremoabo s/n Campos Universitario
da Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia e Universitat Frankfurt (Alemanha)

Neste trabalho, mostraremos como a utilizado urn aquecedor e urn caldeirao como calorimetro
para medir os calores especificos da agua e do aluminio e os calores de ebulicao e de fusao em
classe. Ao inves de tentar eliminar o erro sistematico decorrente das perdas de energia corn urn
isolamento sofisticado, nos medimos as perdas levando-as em conta como correcoes das medidas.
Alem de tudo,o raciocinio de levar em conta erros sistematicos e controla-los criteriosamente
urn caminho usado muitas vezes na pesquisa e tern urn valor educativo extra. Os resultados
obtidos por este procedimento sao bem estimulantes. 0 calor especifico e o calor de ebulicao da
agua podem ser medidos com precis d
- o superior a 5%, utilizando-se para medi-los, utensilios do
dia a dia.

KIT DE ELETROMAGNETISMO
Joao Batista Garcia Canalle*, Rodrigo Moura e ThaisArruda Andrade**

*(Instituto de Fisica - UERJ) - canalle@vmesa.uerj.br , **(Colegio de Aplicacao da UERJ)
Este kit contem seis experimentos de eletromagnetismo construidos pelos alunos do Colegio de
Aplicacao da UERJ, para mostrar de forma qualitativa os fenomenos basicos do eletromagnetismo.
Na construe d
- o so foram usados materiais que os proprios alunos puderam comprar e ou construir,
de modo que eles sao de baixo custo, simples de serem construidos e utilizados. 0 kit e composto
de: a) a experiencia de Oersted ; b) a Lei da Inducao de Faraday; c) a Lei de Lenz; d) uma
experiencia da forea magnetica sobre corrente eletrica; d) urn mini-motor usando urn ima
permanente e e) urn mini-motor usando urn eletroima. Em todas as experiencias o public°
podera interagir corn elas para ver as leis do eletromagnetismo em acao.

DEMONSTRAcA0 DAS OSCILAcOES FORQADAS E DAS CURVA DA RESSONANCIA EM
CLASSE.
Weltiner, Klaus,Miranda, Paulo; Esperiditio Sergio

Instituto de Fisica da UFBA - Rua Bard() Geremoabo s/n Campos de
Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia e Universitat Frankfurt (alemanha)'

Oscilacides forcadas e ressonancia sao topicos fundamentais.
As demostracoes requerem uma forea externa corn uma frequencia variavel. Normalmente use
se um motor eletrico, infelizmente faltando na majoria das escolas. Nos mostramos como se faz
as demostraeoes ate as medicOes usando urn pendulo fisico de grande massa como agente
externo, cujo massa pode ser deslocada para fazer uma varredura da frequencia. Este arranjo
barato e simples da para obter a curva da ressonancia corn grande precisao. Uma caracteristica
deste experimento e que as oscilacries forcadas podem ser observados facilmente em classe
inclusive as fases das oscilacoes.
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UMA PROPOSTA DE DEMONSTRAcA0 PRATICA PARA CONCEITUALIZAR A OPTICA
GEOMETRICA ATRAVES DOS PROBLEMAS DA VISAO.
Edna Santana Amelia Almeida*, Carlos Eduardo Labura**

*Gradunda da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de fisica, PR. - **Universidade
Estadual de Londrina, Departamento de Fisica, PR.

Este trabalho objetiva sugerir uma ideia de urn modelo do olho humano para aplicar os conceitos
da optica geometrica.
Corn uma lupa, lentes de oculos convergentes e divergentes e uma mesa servindo como anteparo,
exemplificamos o funcionamento de um Oculos para corrigir miopia e hipermetropia, a partir de
urn olho humano "normal". A intencao a sugerir uma forma de demonstrar de maneira simples
os conceitos aprendidos na optica geometrica, numa situacao pratica e que, ao mesmo tempo,
seja util para resolver problemas do cotidiano do ser humano atraves do estudo de fisica.

SIMULADOR DIDATICO DO CRISTALINO.
L. F. M. Braun, A. F. Guedes e M. R. Rizzatti.

Instituto de Fisica - PUCRS
ifipucrs@pucrs.music.br
Este trabalho descreve urn dispositivo que simula de forma dinamica a acomodacao do cristalino
humano, a qual efetua o ajuste fino do foco da imagem visual. 0 Simulador Dinamico do
Cristalino (SDC) modela o comportamento do conjunto cristalino-musculos ciliares na
focalizacao da imagem visual na retina alem de permitir a visualizacao de defeitos visuais e a
sua correcao. 0 SDC caracteriza-se por ser urn dispositivo simples, de facil montagem e de baixo
custo, portanto de grande aplicacao didatica.

PROJETOR DE SLIDES DE BAIXO CUSTO: SUA UTILIZAcAO
COMO INSTRUMENTO OPTICO E COMO MATERIAL INSTRUCIONAL.
Camargo, A.

Neste trabalho apresentamos um equipamento de baixo custo e de simples utilizacao,um projetor
de slides construido a partir de conexoes roscaveis de PVC; o projetor e montavel/desmontavel
permitindo a visualizacao dos seus componentes internos e a compreensao de diversos aspectos
de seu funcionamento.Seu use pode ser explorado como instrumento de projecao corn a
possibilidade de os slides serem produzidos pelo proprio usuario, e como material instrucional.
Apresentamos sugestao para a confeccao dos slides e sugestao para utilizacao do projetor em
atividade experimental na abordagem de conceitos ern Optica Geometrica, dentro do referencial
teorico de estudo das concepcOes previas
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IMAS E ELETROIMAS: PRODUCAO DE UM VIDEO DIDATICO"
lutinia Coelho Moraes*, Arjuna C. Panzera**
*Colegio Jose de Alencar Rogedo
**Setor de Fisica - Coltec - UFMG - arjuna@coltec.ufmg.br

Este trabalho mostra a producao de urn video de cerca de 15 minutos para ser utilizado nas aulas
de fisica de 2° Grau. 0 tema escolhido tern diversas aplicacoes praticas no cotidiano e na inchlstria.
0 video uma forma de "trazer" para a sala de aula estas aplicacoes, enriquecendo as aulas
teoricas. No video sao apresentados experimentos usando materiais simples que poderao suprir
a falta de equipamentos nas escolas.

e

Este video examina as propriedades dos imas e classifica as substancias em ferromagneticas,
paramagneticas e diamagneticas. Neste Ultimo aspecto mostra a repulsao de um ima por uma
pastilha de ceramica supercondutora. Aponta a bussola como urn instrumento de orientacao
geografica; mostra a bussola sendo usada no painel de urn avian, para ajudar o piloto a fazer suas
rotas de viagens; mostra a bussola sendo usada dentro de urn Teodolito para permitir aos
geologos efetuarem medidas fundamentais no campo. Mostra que ao redor de urn ima existe
urn campo magnetic° e este atuando a distancia, atravessando alguns materiais como o isopor,
o plastic° e a madeira .
Assistindo a esta fita, voce vai aprender como construir imas que podem ser ligados e desligados:
os eletroimas. Voce vera tambem, eletroimas sendo usado para transportar enormes quantidades
de ferro, no motor de arranque, no rele de farol alto e baixo e no motor do limpador de
parabrisa dos automoveis.
No final do video, voce devera ter adquirido uma visao dos fenomenos magneticos, relacionandoos corn a corrente eletrica e podera aplicar estes conhecimentos para compreender os principios
basicos de funcionamento de muitos dispositivo e aparelhos domesticos que o cercam no seu
cotidiano.
Acompanhado corn o video, elaborei urn manual de instrucao para o professor mostrando os
objetivos do mesmo, sugerindo uma maneira de utiliza-lo e urn questionario de avaliacao dos
conceitos abordados para ser aplicado nos alunos.
Este video faz parte do trabalho final do Curso de Especializacao em Ensino de Ciencias Modalidade Fisica ministrado na Faculdade de Educacao/Cecimig da UFMG sob a orientacao do
Professor Arjuna C. Panzera.

AMPULHETA FLUTUANTE
Madalena Alice Priante; Adriana Ramachioti Soares, Ana Claudia Monteiro Carvaiho, Prof Dr.
Alberto Gaspar
UNESP - Faculdade de Engenharia - Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333
CEP - 12.500-000 - Guaratingueta - SP
Apresentamos um equipamento de demonstracao experimental constituido de urn conjunto de

dois tubos transparentes de vidro cheios de agua corn uma ampulheta imersa em cada urn. Essas
ampulhetas, quando invertidas, prendem-se as paredes dos tubos. A medida que a areia passa de
uma compartimento para outro elas movimentam-se em sentidos opostos.
Trata-se de urn dispositivo que evidencia de maneira ludica e motivadora os conceitos de equilibrio
de corpos flutuantes, centro de gravidade, empuxo e centro de empuxo.
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INTRODUCAO

A

ELETROSTATICA: PRODUCAO DE UM VIDEO E SUA AVALIACAO
Arjuna Casteli Panzera*, Fernando Augusto Batista**

*Setor de Fisica - Coltec - UFMG - e-mail: arjuna@coltec.ufmg.br,
"*Depto de Fisica - ICEx - UFMG - e-mail: nando@fisica.ufmg.br
Produzimos um video de 21 minutos intitulado "Introdueao a Eletrostatica" para alunos de 2°
Grau. Nosso pressuposto foi que o professor, ao utilizar este recurso didatico, enriqueceria suas
aulas nos seguintes aspectos:a) Resgatando a evolucao hist6rica dos conceitos eletricos, uma vez
que essa visao nao e normalmente abordada nos cursos de fisica.b) Usando experimentos corn
materiais simples do cotidiano para apresentacao dos fenomenos.c) Usando modelos baseados
na teoria atomica classica para explicar os fenomenos observados, criando a interatividade entre
o video e o espectador.d) Formulando questoes, tiradas dos experimentos mostrados, sugerindo
uma interrupedo na fita para reflexao e fornecendo a resposta a seguir.e) Trazendo para a sala de
aula, imagens de algumas aplicacoes tecnicas e industriais dos conceitos eletrostaticos.
Este video foi passado para alunos a partir da 8 ' serie, ate alunos universitarios do ciclo basic°
em Cie'ncias Exatas. Nos alunos a avaliacao foi feita atraves de urn teste de multipla escolha que
procurava sondar os conhecimentos que o aluno ja possuia. ApOs a exibicao do video, o mesmo
teste, acrescido de algumas questoes abertas, era aplicado.
Elaboramos ainda, um questionario para ser respondido pelo professor.
Dos resultados do teste podemos destacar que alguns alunos que nunca estudaram o assunto, nao
aprenderam a concepeao atual sobre atracao eletrostatica tiveram urn reforco ern ideias erroneas.
Ao nosso ver isto se deu pelo apelo visual excessivo de aspectos histOricos ja ultrapassados. No
entanto, para alunos que ja estudaram o assunto este reforco nao ocorreu e para os poucos alunos
que tinham essas concepeOes errOneas, o video os corrigiu.
Outros resultados desta avaliacao serao apresentados em painel. Essa avaliacao foi importante
para podermos planejar melhor os proximos videos.

"DE SOL A SOL": UM VIDEO SOBRE DIA-NOITE E ESTAOES DO ANO
Arjuna Casteli Panzera

Setor de Fisica - Coltec - UFMG - arjuna@coltec.ufmg.br
Produzi urn video de 15 minutos, juntamente corn mais quatro pessoas, componentes de urn
grupo, do Curso de Introducao ao Video, ministrado por professores da Escola de Belas Artes da
UFMG. Tal grupo tinha urn interesse comum: produzir urn video didatico-cientifico. Elaboramos
o roteiro, gravamos as imagens e o audio, e acompanhamos o processo de edicao, no formato
VHS.
0 video salienta, inicialmente, as observacoes que os homens fizeram do ceu, ao longo da
historia, assim como os modelos construidos para explica-los. Focaliza atenedo sobre o dia e
noite atraves de urn modelo do globo terrestre usando uma bola de isopor com eixo de arame,
girando e mostrando a duracao do dia e da noite nos dois hemisferios, ao longo do ano. Depois
mostra o tamanho da sombra de alfinetes representando pessoas de pe sobre os dois hemisferios,
ao meio dia. Pelo tamanho da sombra, infere-se a posicao do Sol no ceu e corn isso, a maior ou
menor incidencia da radiacao solar sobre cada regiao ao longo ano, evidenciando as estacOes.
Charna atencao tambem sobre o percurso da radiacdo solar sobre a atmosfera terrestre, bem
como a sua absorcao. Finaliza mostrando as diferencas climaticas das regiOes da Terra: tropicais,
temperadas e polares.
Este video tern sido usado em cursos de Fundamentos de Astronomia para professores de ciencias
de 1° grau e tern contribuido para mudar a concepcao, muitas vezes ainda hoje vigente, de que as
estacoes do ano sao provocadas pela maior ou menor proximidade da Terra ao Sol.
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PRATICAS DE TERMODINAMICA COM A UTILIZACAO DE 'SUCATAS'
Alessandra Wigneron Turra; Sandra Cristina Coelho
Universidade Federal de Vicosa
32478@alumni.ufv.br

Todos nos educadores sabemos das dificuldades pela qual vem passando o ensino de ci'encias em
nosso pais; sao alunos desinteressados, falta de materiais e laboratorios adequados'em especial
na rede publica, professores desmotivados e outros problemas mais.
Buscando maneiras de minimizar este problema, muitos educadores vem propondo uma nova
forma de educar; utilizando em aulas praticas, materiais baratos e acessiveis. Este tipo de iniciativa
tern sido vista corn bons olhos ate mesmo no exterior, urn exemplo disto foi o sucesso alcancado
pelo professor Norberto Cardoso Ferreira na Universidade de Paris, corn seus "aparelhos", nao
temos aqui a pretensao de apresentar urn trabalho perfeito, mas nosso objetivo fundamental
poder dar aos educadores ideias e estimulos para que os mesmos possam aproveita-las (e ate
mesmo melhora-las) na intensao de aumentar o ddesempenho e o interesse dos educadores para
a Fisica.

e

Desenvolvemos aqui uma apostila de aulas praticas onde podemos avaliar qualitativamente,
fenomenos ligados direta ou indiretamente a nossa vida cotidiana, e mais todos os assuntos aqui
abordados sdo compativeis com o programa de Fisica para o segundo grau e quase que totalmente
ligado ao tema Gases.
Em todas elas estAo incluidas objetivo, uma pequena introducao teorica, material e sequencia
necessaria para o seu desenvolvimento, uma discussao a respeito do assunto abordado, e tambem
algumas curisidades. Queremos deixar registrado que todas as praticas foram testadas utilizando
exatamente o mesmo material e maneira de desenvolvimento.

"QUATRO EXPERIMENTOS FUNDAMENTALS EM DINAM!CA DE FLUIDOS, DE
BAIXO CUSTO"
W. Monteiro S. Jr. - R. Cardoso S. - P. C. M. Cruz .
e-mail : wald@iluff.br
Institute de Fisica - Universidade Federal Fluminense
Av. Gen. Milton Tavares de Souza s/n° Gragoata - CEP 24210-340 Niter& - RJ.

Apresentamos os experimentos do Tubo Venturi, da Asa do Aviao, do Oscilador Fluidodinamico
e da Bola no Fluxo de Ar como quatro exemplos dos principios fundamentais da Dinamica de
Fluidos. Mostramos como realizar estas experiencias corn material de baixo custo e corn fontes
de ar e medidores existentes no ambiente domestico. Fornecemos o custo por experimento
(menor do que vinte reais) .
Discutimos e explicamos os resultados observaveis inicialmente em termos do Principio de
Bernoulli e da Lei de Conservacao do Fluxo. Explicitamos os limites qualitativos da validade
destas explicacoes e dos principios e leis utilizadas nos quatro experimentados citados.
Apontamos temas de discussao mais avancados e teorias mais abrangentes que comportem
explicacoes melhores para as experiencias aqui consideradas.
Propomos a utilizacao deste material para demonstracifies (qualitativas e quantitativas) no ciclo
basico de Fisica em universidades e como topico adicional ao estudo de Fluidos no 2° Grau.
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MAQUINA FOTOGRAFICA DE TUBOS DE PVC E FOTOS CARICATAS
Amauri Fragoso de Medeiros*, Antonio Jeferson Ga/vcio Lima**, Joaquim Fechine de Alencar
Filho***, Anailton Sales de Melo****

*(afragoso@df.ufpb.br), **( tonnjeft@df. ufpb.br ), '"( joaquim@df. ufpb.br), ****( anailton@dfufpb.br ).
Universidade Federal da Paraiba - UFPB/CCT/DF
Mostraremos corn este trabalho, como construir e utilizar uma maquina fotografica corn tubos
de PVC. A maquina fotografica, tendo como base o principio da camara escura, a composta de
dois orificios (obturadores) perpendiculares entre si. 0 objetivo desta disposicao dos obturadores,
e obter fotografias caricatas tanto na vertical, como na horizontal. Este experimento pode ser
utilizado na explicacao do funcionamento da camara escura.
Na realidade, ndo iremos discutir muito profundamente nem a (Aka, nem urn aparelho fotografico
muito sofisticado.
A nossa intencao e divulgar o material produzido pelo Projeto RIPE - Polo 4 (Paraiba), para ser
usado por professores em suas praticas docentes.
(resumo preparado pela Comissao Organizadora)

A DEMONSTRACAO DOS MOVIMENTOS DOS PLANETAS-BACIA DE KEPLER.
Klaus Weltner e M. Paulo

Instituto de fisica da UFBA-Rua Bard° de Geremoabo s/n Campos de
Ondina C.E.P. 40210-340 Salvador Bahia eUniversitat Frankfurt (Alemanha)
Nos conseguimos uma forca central como a de urn campo de forca gravitacional ou de uma carga
eletrica atraves de um modelo de fiberglass em forma de uma bacia e esferas rolando nela. Nesta
simulacao nos podemos mostrar de forma bem visivel os movimentos de urn planeta, de um
satelite ou de urn eletron atraves de circuitos e elipses de diferentes formas descritas pela primeira
vez por Kepler. Nos lancamos esferas em condicOes iniciais definidas, mediante uma rampa
possibilitando-nos asim variar as velocidades e direcOes iniciais. 0 atrito, embora pequeno, seu
coeficiente a menor que 0,002, limita o percurso das esferas a ate 12 circuitos, corn rain medio de
0,50m, das quais podemos selecionar 3-5 elipses consecutivas corn pe'riodos de 2-5 segundos.
Assim os movimentos sao bem visiveis e podem ser feitas discursties e esclarecimentos durante
a demostracAo.

CADA UM TEM A SUA OTICA
Carlos Alberto Nascimento

Escola Parque - Rio de Janeiro
Colegio Ipiranga - Petropolis, RJ
Colegio Estadual Prof° Ernesto Faria - Rio de Janeiro
Num contexto em que a aridez do matematismo vem se tornando uma tonica no ensino de Fisica,
o use da linguagem fotografica, como expressao de temas subjetivos, alem de urn motivador no
estudo da Otica Geometrica, pode se constituir, ao reforcar a identidade pessoal e a auto-estima,
num espaco de prazer no processo de aprendizagem da Fisica.
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MOVIMENTO OSCILATORIO DE UM FLUIDO SOB POO DA PRESSAO ATMOSFERICA
Regina Elaine Santos Cabette

UNESP - Faculdade de Engenharia de Guaratingueta
Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333
CEP - 12500-000 - Guaratingueta - SP
0 projeto se caracteriza essencialmente por urn dispositivo pratico de facil compreensao e de
facil montagem que visa estudar e demonstrar o movimento oscilatorio de urn fluido sob a acao
da pressao atmosferica. 0 dispositivo de demonstracao a constituido por materiais acessiveis e
de baixo custo.
0 movimento oscilatorio se inicia corn uma leve compressao da garrafa utilizada na parte
inferior do equipamento, e a partir dai segue a oscilacao ate que toda agua, inicialmente contida
na garrafa superior passe para a inferior. 0 conceito que o experimento abrange a bastarite rico
e requer certo conhecimento a respeito de pressao, necessitando, porem de urn embasamento
teorico previa A partir disto pode-se compreender melhor o fenomeno caracteristico do dispositivo
e ao mesmo tempo ter urn aprendizado fisico mais concreto.
Ainda pretende-se para finalizar o projeto, o desenvolvimento de uma equacao que defina o
movimento oscilatorio, tendo ern mente a sua complexibilidade, o equacionamento ja se apresenta
em fase de iniciacao, ao passo que desejamos conclui-lo o mais breve possivel.

PRODUcA0 E ELABORAcA0 DE UM KIT DE TRABALHO PARA 0 ENSINO DE
ASTRONOMIA EM AULA, DIRIGIDO A ESCOLAS ELEMENTARES
Horacio Tignanelli* , Rute Helena Trevisan**, Cleiton J.B.Lattari***

*Departamento de Fotometria Estelar - Universidade Nacional de La Plata - Argentina horacio@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar , **Departamento de Fisica - Universidade Estadual de
Londrina -Brasil - trevisan@npd.uel.br , ***Departarnento de Matematica - Universidade
Estadual de Londrina - cleiton@npd.uel.br
Devido a escassez de material didatico destinado ao ensino de astronomia e a dificuldade de
visualizar certos aspectos dos fenomenos astronomicos cotidianos, apresentamos aqui, uma
proposta de realiza(ao de urn kit de elementos, de elaboracao simples, cujo objetivo e introduzir
os alunos e os docentes da escola de primeiro e segundo graus, na observacao astronornica, alem
de fornecer a des o aprendizado de nocaes elementares de astronomia, usando a confeccao de
modelos.

COMO VISUALIZAR FOKAS EM ELETRONS
Francisco Pazzini Couto*, Carlos Ferreira Chaves**

*Prof. Fisica - Colegio Pitagoras (BH) - Prof. Fisica da Rede Estadual de Minas Gerais
0 objetivo deste trabalho a apresentar urn material simples e barato para o estudo qualitativo
das forcas magneticas que atuam em cargas em movimento. Usaremos urn aparelho de televisao
P&B, usado, e mostraremos que corn isso a possivel verificar varias caracteristicas da forca
magnetica que atua ern urn feixe cargas eletricas em movimento, assunto que apresenta poucas
possibilidades de montagens em aulas praticas ou demonstrativas.
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CONSTRUTIVISMO X INFORMATICA: DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE
MULTIMIDIA PARA ENSINO DE FISICA
Sergio Takimoto Mauricio, Anna Maria Pessoa de Carvalho (orientadora)

Faculdade de Educacao da USP
0 presente trabalho analisa e propiie elementos para o desenvolvimento de softwares de ensino
de fisica que utilizem-se da tecnologia multimedia e fundamentem-se em pressupostos do ensino
construtivista.
Atraves de uma pesquisa corn softwares de ensino de fisica ja desenvolvidos, procurou-se identificar
algumas caracteristicas da interacdo entre aluno e computador e como as interfaces dos programas
auxiliam-no a alcancar uma aprendizagem eficaz e significativa. A partir dai foi escrito urn
roteiro de software para o ensino da lei de flutuacao dos corpos, com a proposta de se incorporar
ao programa aspectos fundamentais do ensino construtivista, como o levantamento previo das
concepcoes dos alunos, a manipulacao de materiais num laboratorio, onde a visualizacao dos
fenomenos ocorre atraves de recursos de computacao grafica, e a formulacao e analise de hipoteses,
onde o aluno interage corn urn programa que simula urn "professor virtual", cuja principal
funcao e a de levantar essas hipoteses e a partir delas, fazer perguntas, fornecer argumentos ou
colocar novos pontos de vista que representem desequilibrios ou situagoes desencadeadoras,
permitindo ao aluno progressivamente "ajustar" e sistematizar suas ideias ate a estruturacao
final do conceito.
Urn teste de utilizacao desse software por alunos permitiu que levantassemos uma serie de
aspectos e caracteristicas 3/4 a nivel de recursos e de interacao aluno-programa 3/4 que sao variaveis
intervenientes na aprendizagem por computador. Tais caracteristicas apontam para varias
diferencas entre os processos de aprendizagem em sala de aula e de aprendizagem assistida por
computador e nos indicam como e de que maneira os softwares podem ser uteis para a melhoria
do ensino.

PROJETANDO UM AMBIENTE PARA ENSINO-APRENDIZAGEM DE FISICA BASICA
CONSIDERANDO A ENGENHARIA DO SECULO XXI
Alexandre Coutinho Costa-Agenor Pina da Silva-Piotr Trzesniak

Departamento de Fisica e Quimica, ICI, Escola Federal de Engenharia de Itajuba
(ptrzesniak@uspifl.if.usp .br )
Neste trabalho, descreve-se-se a infra-estrutura de urn ambiente para o ensino da fisica basica,
em que serao colocados em pratica os conceitos abordados em outra contribuicao para o XII
SNEF. A ertfase esteve, o tempo todo, em conscientemente evitar a tentacao simplista de agregar,
que foi substituida pela preocupacao de integrar. Desse modo, acredita-se ter chegado a mais do
que apenas colocar microcomputadores em urn laboratorio traditional ou acoplar equipamentos
experimentais a uma sala multimidia ou de realidade virtual. A atitude corresponde, portanto, a
dar o passo para tras e reconstruir/repensar o ambiente de ensino-aprendizagem corn plena
consciencia de todas as possibilidades desde o inicio da concepcao.
Cada uma das partes da infra-estrutura- layout, mobiliario, redes de alimentacao (para use geral
e para equipamentos sensiveis) e rede apresentada e discutida. 0 layout e o mobiliario
levam em conta a flexibilidade que o ambiente deve apresentar para servir tanto para experimentos
como para demonstracOes, simulacties e trabalhos convencionais. 0 projeto eletrico considera a
demanda dos computadores e dos equipamentos experimentais, minimizando a possibilidade
de ocorrencia de interferencias, sobrecargas ou danos. Finalmente, os computadores, programas
e interligacoes Iogicas sao especificados de forma a se implementarem os conceitos antecipados
para a Fisica da engenharia do seculo XXI
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0 CURSO DE FISICA I EM APRESENTAcA0 POWERPOINT
Amauri Fragoso de Medeiros*, Antonio Jeferson Galvao Lima **, Joaquim Fechine de Alencar
Filho***, Anailton Sales de Melo****
*( afragoso@df.ufpb.br ), **( tonnjeff@dfufpb.br ), ***( joaquim@df.ufpb.br) , ****(
anailton@dfufpb.br).
Universidade Federal da Paraiba - UFPB/CCT/DF

A medida que avanca o desenvolvimento da tecnologia da informatica em termos de hardware e
de software, mais evidente fica, do ponto de vista cognitivo, a possibilidade de representar em
computador o corpo de conhecimentos da Fisica e as estrategias cognitivas necessarias para sua
compreensao. Na area de Ensino de Fisica, ha mais de 10 anos, vem se desenvolvendo pesquisas
corn o objetivo de se obter informacees sobre a utilizacao de computadores. A maioria das
pesquisas abordam o uso de microcomputadores no ensirto de fisica, corn o foco voltado para os
seguintes aspectos: a) influencia do computador tanto a nivel de sociedade, como a nivel
educacional; b) analise de simulacoes de experimentos e c) a importancia da informatica no
mundo, e sua implementacao nas escolas. 0 presente trabalho descreve urn coursewar, ou software
educacional elaborado para ser utilizado em um determinado nivel curricular dentro de uma
proposta curricular especifica, destinado ao uso de toda uma turma, dispondo de slyde show,
graficos, historicos, simulacties e definicao de conceitos, apresentados aos alunos sob a orientacao
do professor.

A INFORMATICA EM SALA DE AULA
Daisy Martins de Almeida*, Jose Marcos Gonsalves Viana**
Depto. Fisica - CCT/UFPB/Campus II Campina Grande - PB
*mdaisy@clf.ufpb.br , **zezito@df.ufpb.br

0 computador a hoje urn instrumento de uso rotineiro em todas as atividades do conhecimento.
Natural, portanto, a que ele esteja presente em sala de aula.
Neste sentido, estamos desenvolvendo softwares interativos onde sao levantadas questoes, no
caso presente, dentro do tema Leis de Newton, em que o aluno, ao responder, tera sua resposta
animada pelo computador, o que possibilitara comparar a animacao corn a realidade e assim
testar sua veracidade. Caso esta nao seja satisfatoria, sera dada uma e somente uma nova
oportunidade. As proposicOes dos alunos serao arquivadas para fins de calculos das estatisticas
de erros e acertos.

DETERMINAcA0 DO COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO UTILIZANDO TECNICAS
COMPUTACIONAIS PARA A AQUISIcA0 DE DADOS.
Marisa Almeida Cavalcante* - Cristiane R. C. Tavolaro* - Emerson.Alves da Silva **
*Departamento de Fisica da PUC/SP - **Departamento de Fisica da USP
0 atrito é urn dos principais exemplos das aplicacoes das Leis de Newton observado nos

laboratorios de Fisica Basica. Para a determinacao do coeficiente de atrito dinamico (uc) entre
duas superficies, utiliza-se as equacties do MRU no qual uc pode ser obtido a partir da relacao
entre as massas envolvidas. Devido a dificuldade de deslocar-se um objeto a velocidade constante,
este metodo nao fornece um valor confiavel de uc.
Propomos um novo metodo para determinar uc utilizando uma tecnica computacional para a
aquisicao de dados. Atraves das equaceies do MRUV, podemos obter urn valor preciso de uc. Por
tornar a realizacao do experimento simples e rapida, esse metodo permite ao aluno uma analise
qualitativa e quantitativa mais objetiva, abordando-se os conceitos necessarios para a obtencao
de dados e analise dos resultados.
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UTILIZAcA0 DO COMPUTADOR COMO INSTRUMENTO DE ENSINO - UMA
PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Josirnar M. Ferreira e Valquiria R. C. Martinho•, Jose de S. Nogueira, Carlos Rinaldi e Sergio R. de Paulo**
*Mestrandas em Educacao em Ciencias/UFMT/IE - Cuiaba-MT, **Dept°. de Fisica/ICET/
UFMT - Cuiaba-MT
A insercao do computador nas escolas, como instrumento de ensino, vem crescendo

progressivamente em todo o mundo. Porem, preocupa-nos a forma como esta maquina se
instala nas escolas a titulo de instrumento de ensino levando-nos a refletir: Qual a sua singularidade
em relacao aos instrumentos tradicionais de ensino, que levariam os alunos a obtencao de uma
aprendizagem significativa? Utilizando, neste trabalho, de elementos que a computacao pode
oferecer para o desenvolvimento da representacao da estrutura cognitiva humana, subsidio
importante para o progresso da area, pretendemos apresentar uma proposta para a utilizacao do
computador no ensino diante de uma perspectiva de aprendizagem significativa pelos alunos,
que consistira na identificacao das estrategias da forma de elaboracao do pensamento e linguagem
utilizadas por eles, bem como, obter informacoes sobre suas barreiras epistemologicas, dados
estes relacionados as suas proprias estruturas cognitivas e, tambem, diagnosticar as mudancas
conceituais ocorridas nas estruturas cognitivas dos alunos durante a manipulacao de um software
educativo para assim poder subsidiar as estrategias que promoverao as mudancas conceituais.

INFORMATICA E ENSINO: VISAO CRITICA DOS SOFTWARES EDUCATIVOS E
DISCUSSAO SOBRE AS BASES PEDAGOGICAS ADEQUADAS PARA 0 SEU
DESENVOLVIMENTO.
Dirceu da Silva *- Paulo Sergio Marchelli**
*FE/UNICAMP, dirceu@turing.unicamp.br - **Universidade Sao Marcos, pmarche,server smarcos.br

Neste trabalho estamos buscando dar uma visao de como sao os softwares educativos da atualidade,
nao como urn diagnostico, mas de uma visao de como sao para atender as necessidades
pedagogicas e educacionais.
A partir desta visao estamos discutindo as bases te6ricas que podem fundamentar a confeccao
desses programas educacionais. Resgatamos elementos da Teoria de Jean Piaget sobre os processos
de construcao do conhecimento para poder dar sustentacao a base computacional desejada.
Pretendemos discutir como se pode, fazer urn software educativo que priorize a aprendizagem,
tentando lancar novas luzes sobre o problema que se configura na atualidade.

EXPERIMENTAcA0 ASSISTIDA POR COMPUTADOR (EAC)
UMA NOVA PROPOSTA PARA 0 ENSINO DE FISICA
Marisa Almeida Cavalcante, Cristiane R. C. Tavolaro
Departamento de Fisica PUC-SP

0 objetivo do presente trabalho a apresentar uma nova proposta para o estudo experimental de
Mecanica, utilizando metodos computacionais para a aquisicao de dados. Esta nova proposta,
constitui urn Banco de Pesquisa em Fisica Avancada que esta sendo desenvolvido em parceria corn
a Laborciencia Tecnologia Educacional, e representa o que ha de mais atual em recursos para o
Ensino de Fisica, pois cria urn novo conceito em abordagem experimental aliando criatividade,
versatilidade e tecnologia. Todo o instrumental permite transformar a sala de aula em laboratorio,
de forma que o aluno pode adquirir conceitos importantes atraves de processos vivenciais
utilizando recursos de informatica, recursos estes muito presentes no seu cotidiano.
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COMO, QUANDO E 0 QUE SE LE EM AULAS DE FISICA NO ENSINO
MEDIO
Henrique Cesar da Silva
Maria Jose P. M. de Almeida
Faculdade de Educacao - UNICAMP
e-mail: henri@turing.unicamp.br
mjpma@turing.unicamp.br
Parte initial de uma pesquisa cujo objetivo a estabelecer subsidios para o uso adequado de textos
altemativos ao livro didatico, e mesmo do proprio livro didatico em aulas de fisica, neste trabaLho
apresentamos uma caracterizacao da leitura na mediacao do conteddo de fisica numa classe de 2° grau.
Pautando-nos em cinco nocoes teoricos, condicoes de producao da leitura, process° x produto, fragment° x
totalidade, expectativas de desempenho de papas, expectativas de conhecimentos, de habilidades, de afitudes
e de concxpciies, coletamos e analisamos infonnaccies referentes a situacaes de aulas de um professor de fisica
numa escola estadual de Campinas, SP, no periodo notumo. Selecionamos tuna aula numa cla ss de 3a serie
do ensino medic), de cujo registro apresentamos aspectos que destacamos na analise, entre os quais: 1. o fato
da leitura do professor destacar, selecionar, enfatizar partes do texto, constituidas de definicoes formais; 2. o
fato de que uma tentaiiva de producao de sentido por urns aluna durante a aula tenha passado pela relacao
entre representacoes matematicas, das quail o professor faz uso durante a leitura/explicacao do texto, e a
definicao de um conceit° da fisica; 3. o fato de que a aula de leitura/explicacao do text° aparece contizxtualizada
dentro de urn conjunto de aulas que obedecem a uma sequencia cronologica recorrente durante o ano letivo,
onde a leitura aparece associada a resolucao de exercicios.
Estes aspectos e outras ocorren
' cias pontuadas na descricao e analise da aula, sugerem-nos urn modelo
de leitura que o professor "passa" aos alunos.
Resultados de outros trabalhos sugerem que o modelo de leitura passado pelo professor independe do
tipo de text° utilizado em aula.

CONCEPcOES PREVIAS, LINGUAGEM E LIVROS DIDATICOS:
IMPLICAcOES PARA 0 ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS
Lucillana de Moraes Silveira (Corso de Licenciatura em Fisica - UFSM/ Bolsista de
Iniciageio Cientifica FAPERGS/ RS)
Eduardo Adolfo Terra7zan (Centro de Educaciio -UFSM)
Na pesquisa em Ensino de Ciencias observa-se um ntimero progressivo de trabalhos acerca da
investigacao da utilizacao de analogias e metaforas como recurso didatico. Estudando-se estes trabalhos
constata-se que ainda existem controversias, entre diferentes autores, sobre a efetiva validade deste tipo
de recurso didatico. Varios destes autores apontam para o perigo do uso indiscriminado e/ou o
emprego descuidado de metaforas e analogias, pois segundo estes, de tuna maneira geral, ufilizar-se de
metaforas supoe antes de tudo, a pretensao de que algo a aquilo que na realidade nao e. Portant° o seu
emprego deve ser suficientemente claro de forma a nao induzir os estudantes a realizarem associacties
falsas entre conhecimentos ja existentes a os novos conhecimentos que se deseja construir. Como na
pratica pedagogica de nivel medic), o livro didatico é urn dos principals recursos utilizados pelos
professores na sala de aula, tanto para preparacao de suas aulas quanta como indicacao bibliografica
pars os alunos, torna-se necessario urn levantamento sobre a forma de utilizacao e, uma analise
cuidadosa da apresentacao das metaforas e analogias nestes livros. Fundamentamos este estudo,
utilizando como base, trabalhos relativos ao emprego de analogias a metaforas no ensino, presentes na
literatura especifica de Ensino em Ciencias a tambem a nossa experiencia, proveniente de trabalho de
investigacao cientifica, acerca do estudo de concepcoes previas dos estudantes. Atraves da analise dos
livros didaticos de nivel medic), sobre a forma de apresentacao de conceitos cientificos, que pudessem
vir a induzir ou reforcar nos estudantes concepcoes previas, buscamos avaliar criticamente a utilizacao
de metaforas e analogias nestes livros, procurando evidenciar o seu potential didatico.
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0 ENSINO DE FISICA E A APROPRIAcA0 DO CONHECIMENTO FISICO
Yukimi Horigoshi Pregnolatto / IFUkBa
e.mail: yukimieufba.br
Neste trabalho discutimos a questa() do ensino de fisica e da apropriacao do conhecimento fisico
pelo aluno, a partir de urn ponto de vista internalista, isto e, considerando exclusivamente os
aspectos inerentes a prOpria natureza do conhecimento fisico.
Para tanto, comecamos por explicitar algumas caracteristicas gerais do conhecimento fisico, que
nos servissem de parametro para a analise de alguns dos livros-texto de fisica basica mais
utilizados nos cursos de Fisica em termos nacionais. Tal analise nos permitiu radiografar o
ensino de fisica ao nivel do 3° grau, aqui representado pelos livros-texto, mostrando que ele
nao contempla algumas caracteristicas importantissimas do conhecimento fisico.

UMA ANALISE DE FROPOSTAS DE ENSINO DE 2° GRAU ATRAVES DA
ESTRUTURA CONCEITUAL DO ELETROMAGNETISMO
Sandra Del Carlo*; Maria Ines Nobre Ota**; Yassuko Hosoume***
*Pos-Graduacao - IF/FE - USP; **Dep. de Fisica - Univ. Est. de Londrina; *** Inst. de
Fisica - USP
e-mail:* SDELCARLO@IF.USP.BR ; *" INESOTA@IF.USP.BR ; *** YHOSOUME@IF.USP.BR
Neste trabalho sao analisadas duas propostas de ensino de eletromagnetismo para o segundo
grau tomando como referencia a estrutura conceitual da teoria eletromagnetica. Para representar
a estrutura conceitual do eletromagnetismo foi construido urn mapa conceitual. Neste mapa sao
apresentados os elementos da estrutura e suas relacoes. E uma forma de transformar a estrutura
em urn objeto que pode ser "visto".
Este mapa conceitual foi utilizado como referencia para investigar os elementos e relacoes da
teoria eletromagnetica existentes nas propostas de ensino para 2° grau "Ramalho" e "GREF".
Esses elementos e as relacOes articulados possibilitaram caracterizar cada uma delas globalmente.
Atraves dessa investigacao foi possivel identificar algumas diferencas essenciais quanto a
fragmentacao e totalidade e definicao e conceituacao. Enquanto o Ramalho apresenta urn conterido
fragmentado por nao abordar elementos fundamentais do eletromagnetismo, o GREF apresenta
a teoria na sua totalidade. A diversidade de caminhos existentes no GREF, inclusive varias
passagens por certos elementos atraves de caminhos diferentes, indica que os conceitos va - o
sendo construidos ao longo da proposta. No Ramalho, a teoria a apresentada de forma linearizada,
sequencial e repleta de definicoes.
Essas diferencas na apresentacao da teoria eletromagnetica podem ser explicadas pelos diferentes
enfoques metodologicos das propostas. 0 Ramalho apresenta os elementos da teoria em ordem
crescente de complexidade numerica de elementos e isso toma-o linear e fragmentado. 0 GREF
apresenta a teoria fazendo use do cotidiano vivido pelos estudantes para discutir o funcionamento
de aparelhos do dia a dia cuja interpretacao envolve varias relacoes da estrutura conceitual, isso
fez corn que o cotidiano garanta a apresentacao da estrutura na sua totalidade.
(auxilio parcial CAPES/ PICD)
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LIVRO DIDATICO DE FISICA NO BRASIL (1910-1960)
Viviane da Silva Mendes - graduanda do Institute de Fisica da USP
Yasuko Hosoume - Institute de Fisica da USP
E-mail: Yi-losoumeCaif.usp.br

Este trabalho constituiu-se de urn levantamento bibliografico de livros didaticos compreendidos
no periodo que vai de 1910 a 1960, e de urn escudo de alguns doles quo pudesscm caracterizar cada
clecada deste periodo. Foram seleeionados cinco livros que foram analisados accrca dos objetivos,
abordagern do conteuclo c forma estrutural.
Os objetivos apresentados pelos livros rfao explicitam uma preocupac5o educacional clara, o que
revela uma despreocupacao corn relacno a mudancas na situaciio educacional, corn excecao do
livro de Urbane Pereira, Um curso de Fisica, que cita estar em acordo corn pesquisas educacionais.
Pudemos perccbcr nos livros mais antigos lima tendencia mais conceittml para abordar o conteOclo,
tit ilizanclo-se do escudo de maquinas c instrumentos para estudar a Fisica, presenca marcante em
Nociics de. Ciencias Fisicas c Naturals escrito por uma reuniao de professores cm 1912. Ape's 1930, a
presenca do tratamcnto formal e abstrato rnodifica as caracteristicas dos livros didaticos.
As modificacoes na ahordagem implicam em transformacoes dos livros como um todo, desde
ilustracoes que passam de figuras de maquinas c instrumentos para esquemas abstratos,
introclucao proposta que deixa de contcr informacoes sobre a ciencia Fisica pars englobar escudo
de unidades e formulas matematicas.
Nos livros anteriores a clecada de 50 pode-se notar uma preocupacao em unificar a Fisica, assim
encontraremos livros como o Tratado de Fisica de Raul Romano (1928) que divide a Fisica em
Mecanica e Modos de Vibracki, incluindo Termodinamica, Optica, Actistica e Eletromagnetismo
no ultimo bloco. 0 livro de Teixeira Junior, Fisica, de 1953 ja apresenta divisoes da Fisica como os
livros didaticos atuais.
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COMO, QUANDO E 0 QUE SE LE EM AULAS DE FISICA NO ENSINO
MEDIO
Henrique Cesar da Silva
Maria Jose P. M. de Almeida
Faculdadc de Educacno - UNICAMP
e-mail: henri@turing.unicarnp.br
mjpmargturing.unicamp.br

Park inicial do uma pesquisa cujo objetivo e estabelecer subsidios para o uso adequado de textos
altemativos ao livro didatico, e mesmo do proprio livro didatico cm aulas de fisica, neste trabalho
apre_sentamos uma camcterizac;io da leitura na mediacao do contend° de fisica nurna classe de 2" grau.
Pautmdil-itos cm cinco noSOas koricos, condiSoas de produclio da leitura, process() x produto, fragment° x
t otal id a ■ le...xpecta VilS de desem penho de pa reis, expecta tivas de conl leci mentos, de habil id ad es, de atittal es.
e de 4" al. el 4:1-,us,coletamos c analisa mos infonnacoes refemotes a situaciws de nulls de urn professor de fisica
nun la 4.1 estaclual de Campinas, SP, no period° notumo. Seleciona mos uma aula numa classe de 3a serie
do el r;ir to in6clio, de cujo registro apresentamos aspectos que clestIcamos na analise, entre os quais: 1. o fa to
do kit tiro do professor destacar, selecionar, ertfatizar parks do texto, constituidas de definicacs formals; 2. 0
fat,
plc urna tentativa de pmdlio,,,k seraido por uma aluna dumnte a aula tenha passaclo pela relaciio
enti.• n-i ■ resenticoes matematicas, las quais o professor faz uso durante a leitum/explicaciio do texto, e a
cictini,,.io de um conceit° da fisica;3., , foto de quea aula de leitura/explicacao do text° aparocecontextualizada
d entro de um conjunto de aulas que nl ,cdecem a uma sequencia cronologica recorrente durante o a no letivo,
onde a leitura aparece associada a resolt Ka° de exercicios.
Estes aspectos e outras ocorrencias pontuadas na descriciio e analise da aula, sugerem-nos urn model°
de leitura que o professor "passa" aos alunos.
Resultados de outros trabalhos sugerem quo o moclelo do leitura passado polo professor independe do
tipo de texto utilizado em aula.

CONCEPc6ES PREVIAS, LINGUAGEM E LIVROS DIDATICOS:
IMPLICAcOES PARA 0 ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS
Lucillana de Moraes Silveira (Curso de Licenciatura em Fisica - UFSM/ Bolsista de
Cientifica FAPERGS/ RS)
Eduardo Adolfo Terrazzan (Centro de Educaceto -UFSM)
Na pesquisa cm Ensino de Ciencias observa-se urn numero progressivo de trabalhos acerca cla
investigacao da utilizacao de analogias e metaforas corno recurs° didatico. Estudando-se estes trabalhos
constata-seque ainda existem controversias, entre difercntes autores, sobre a cictiva validade cleste tipo
de rocurso didatico. Varios destes autores apontarn porn o perigo do uso indiscriminaclo e/ori o
emprego descuidado de metaforas e analogias, pois segundo esters, de uma maneira geral, utilizar-se de
metaforas supoe antes de tudo, a pretensao de quo algo a aquilo que no realiclade nao 6. Portant° o seu
emprego deve ser suficientemente claro de forma a nao induzir os estudantes a realizarem associacties
falsas entre conhecimentos ja existentes e os novos conhecimentos que se descja construir. Como na
pratica pedagogica de nivel medic), o livro didatico 6 um dos principals recursos utilizados pelos
professores na sala de aula, tanto para preparacao de suas aulas quanto como indicacao bibliografica
para os alunos, torna-se necessario urn levantamento sobre a forma de utilizacao e, uma analise
cuidadosa da apresentacao das metaforas e analogias nestes livros. Fundamentamos este estudo,
utilizando como base, trabalhos relativos ao emprego de analogias e metaforas no ensino, presentes na
literatura especilica de Ensino em Ciencias e tarnbem a nossa experiencia, proveniente de trabalho de
investigacao cientifica, acerca do estudo de concepcoes previas dos estudantes. Atraves do analise dos
livros didaticos de nivel medic), sobre a forma de apresentacao de conceitos cientificos, que pudessem
vir a induzir ou refomar nos estudantes concepcoes previas, busca mos avaliar criticamente a utilizacao
de metaforas e analogias nestes livros, procurando evidenciar o seu potential didatico.
•
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0 ENSINO DE FISICA E A APROPRIAcAO DO CONHECIMENTO FISICO
Yukimi Horigoshi Pregnolatto / IFUFBa
e.mail: yulcirni@ufba.br

Neste trabalho discutimos a questAo do ensino de fisica e da apropriacao do conhecimento fisico
pelo aluno, a partir de urn ponto de vista intemalista, isto e, considerando exclusivamente os
aspectos inerentes a propria natureza do conhecimento fisico.
Para tanto, comecamos por explicitar algumas caracteristicas gerais do conhecimento fisico, que
nos servissem de parAmetro pars a analise de alguns dos livros-texto de fisica basica mais
utilizados nos cursos de Fisica em termos nacionais. Tal analise nos permitiu radiografar o
ensino de fisica ao nivel do 3° grau, aqui representado pelos livros-texto, mostrando que ele
nil° contempta algumas caracteristicas importantissimas do conhecimento fisico.
,

UMA ANALISE DE PROPOSTAS DE ENSINO DE 2° GRAU ATRAVES DA
ESTRUTURA CONCEITUAL DO ELETROMAGNETISMO
Sandra Del Carlo•; Maria Ines Nobre Ota••; Yassuko Hosoume•••
•Pos-Graduacao - IF/FE - USP; ••Dep. de Fisica - Univ. Est. de Londrina; ••• Inst. de
Fisica - USP
e rnail:• SDELCARLOCI1F.USP.BR ; •• INESOTA@IF.USP.BR ; ••• YI 16SOUMEGIF.USP.BR
-

-

Neste trabalho sac) analisadas dugs propostas de ensino de eletromagnetismo para o segundo
grau tomando corno referencia a estrutura conceitual da teoria eletromagnetica. Para representar

a estrutura conceitual do eletromagnetismo foi construido um maps conceitual. Neste mapa silo
apresentados os elementos da estrutura e suas relacoes. E uma forma de transformar a estrutura
em um objeto que pode ser "visto".
Este mapa conceitual foi utilizado como referenda para investigar os elernentos e relacoes da
teoria eletromagnetica existentes nas propostas de ensino para grau "Rainallto" e "GREF".
Esses elementos e as relacoes articulados possibilitaram caracterizar cada uma delas globalmente.
Atraves dessa investigacao foi possivel identificar algumas diferencas essenciais quanto
fragmentacao e totalidade e definicao e conceituacao. Enquanto o Rantalhoapresenta urn contend°
fragmentado por nao abordar elementos fundamentals do eletromagnetismo, o GREF apresenta
a teoria na sua totalidade. A diversidade de caminhos existentes no GREF, inclusive varies
passagens por certos elementos atraves de caminhos diferentes, indica que os conceitos vac)
sendo construidos so long° da proposta. No Ramallio, a teoris 6 apresentada de forma linearizada,
seqiiencial a replete de definicifies.
Essas diferencas na apresentacao da teoria eletromagnetica podem ser explicadas pelos diferentes
enfoques metodologicos das propostas. 0 Ramalho apresenta os elernentos da teoria em ordem
crescents de complexidade numerics de elementos e isso torna-o linear e fragmentado. 0 GREF
apresenta a teoria fazendo use do cotidiano vivido pelos estudantes pars discutir o funcionamento
de aparelhos do dia a dia cuja interpretacao envolve varies relacOes da estrutura conceitual, isso
faz corn que o cotidiano garanta a apresentacao da estrutura na sua totalidade.
*• (auxilio partial CAPES/PICD)
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LIVRO DIDATICO DE FfSICA NO BRASIL (1910-1960)
Viviane da Silva Mendes - graduanda do Institute de Fisica da USP
Yasuko Hosoume - Institute de Fisica da USP
E-mail: YHosoume@if.usp.br
Este trabalho constituiu-se de um levantamento bibliografico de livros didaticos compreendidos
no periodo que vai de 1910 a 1960, e de urn estudo de alguns deles que pudessem caracterizar cada
decada deste periodo. Foram selecionados cinco livros que foram analisados acerca dos objetivos,
abordagem do conteddo e forma estrutural.
Os objetivos apresentados pelos livros nao explicitam uma preocupacao educacional clara, o que
revela uma despreocupacao corn relacao a mudancas na situacao educacional, corn excecao do
livro de Urbano Pereira, Urn curso de Fisica, que city estar em acordo corn pesquisas educacionais.
Pudemos perceber nos livros mais antigos uma tendencia mais conceitual para abordar o conteUdo,
utilizando-se do estudo de maquinas e instrumentos para estudar a Fisica, presenca marcante em
Noccies de Ciencias Fisicas e Naturais escrito por uma reuniao de professores em 1912. Apos 1930, a
presenca do tratamento formal e abstrato modifica as caracteristicas dos livros didaticos.
As modificacoes na abordagem implicam em transformacoes dos livros como um todo, desde as
ilustracOes que passarn de figuras de maquinas e instrumentos para esquemas abstratos, a
introducao proposta que deixa de conter informacoes sobre a ciencia Fisica para englobar estudo
de unidades e formulas matematicas.
Nos livros anteriores a decada de 50 pode-se notar uma preocupacao em runificar a Fisica, assim
encontraremos livros como o Tratado de Fisica de Raul Romano (1928) Clue divide a Fisica em
Mecanica e Modos de Vibracao, incluindo Termodinamica, Optica, Actistica e Eletromagnetismo
no ultimo bloco. 0 livro de Teixeira Junior, Fisica, de 1953 ja apresenta divisoes da Fisica como os
livros didaticos atuais.
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