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Aos Participantes: 

Em anos recentes, educadores e cientistas envolvi-
dos corn o ensino das ciencias redescobriram um personagem 
que, apOs anos de ostracism°, tinha mesmo que voltar ao ce-
nario da questao educacional: o professor. Curiosamente, as 
propostas de ensino sem professor, ou prova de professor, 
entraram em franc° declinio justamente no momento em que 
a informatica digital tem substiturdo a intermediag5o humana 
em intimeras e elaboradfssimas atividades. 

Sem dovida, os recursos modernos dever5o ter 
crescente utilizag5o no sistema educacional mas, assim como 
os computadores auxiliam a pesquisa cientifica sem substituir 
o pesquisador, o professor das ciencias 6 um indispensavel elo 
humano no sempre renovado desafio de formar novos cida-
d5os. Este simpOsio busca consolidar propostas para uma me 
lhor formaggo do professor, particularmente no que concerne 
a Mica, tomando como ponto de partida a realidade da edu-
cag5o no Brasil de hoje. Esta preocupag5o esta explicitada no 
tema das conferencias, mesas redondas e debates. 

A Mica contemporanea, no conjunto das ciencias, 
ao lado das tecnologias industriais, constitue um conjunto di-
namico de conceitos, processos e sistemas. Este conjunto n5o 
6 enquadravel num acervo estatico e a dialetica de suas re-
lagoes revela hoje, mais rapidamente que noutras epocas, a 
eterna reinveng5o da vida social, de que a ciencia 6 parte. 
A educagAo para as ciencias deve, assim, contemplar esta di 
ntimica, revelando o carater histOrico e transformador do sa-
ber humano. 1st° ja constitui um importante parametro para 
a formag5o do professor: dar-lhe condigoes para se familiari-
zar com a ciencia e com a relag5o desta com a vida social. 
Entre nos, estas condigoes s5o, hoje, amplamente descumpri-
das. Superar este problema 6 a meta principal deste simp6- 
sio, estando boa parte das atividades previstas e alguns dos 
trabalhos a ser apresentados voltados para isto. 
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Lima vez recuperada a compreens5o de que educe-
c5o uma relag5o entre gente e gente (n5o entre gente e 
"ideias") ha de se tentar compreender o interlocutor do pro-
fessor, seu aluno. Nab mais admissive' que se pense o alu 
no COMO um depositario de conceitos e operagoes quando, co-
mo todo ser social, ele 6 um elaborador de conceitos e rela-
goes. Desta forma, 6 preciso se ter a clareza de que o que 
for levado ao aluno, a partir da ciencia, n5o vai receber dele 
acolhida imediata. Pelo contrario, alem de eventual proble-
ma de entendimento, o conceito cientifico disputara a hege-
monia (na mente e na vide do estudante) corn os conceitos 
que este previamente desenvolveu, inferiu, intuiu. Um gran-
de nomero de trabalhos, propostos para apresentag5o e descri 
tos neste caderno de resumos, mostram a contemporaneidade 
desta preocupagao. 

Como nos seis simp6sios anteriores, nos ocupare-
mos do desenvolvimento de meios para a educag5o cientifica, 
que n5o s5o unicamente os metodos e, pelo menos no caso 
da incluem os textos, laboraterios, tecnicas e ate as 
estrategias. Estes meios, ou instrumentos, que nos sergo apre 
sentados, n5o s5o todos compativeis entre si, mesmo porque 
decorrem par vezes de propostas realmente antaganicas. Esta 
disputa, "ao vivo", 6 um colorido necessario do simp6sio que 
pretende promover o debate mais do que "resolver" as contra 
digoes. Vale registrar, nesta reuni5o, a crescente preocupa-
c5o com o ensino de 12 grau, de cuja importancia as socieda 
des cientfficas em geral ainda nao se aperceberam. 

A Sociedade Brasileira de Fisica tem abrigado tra- 
balhos em educagao cientifica de forma pioneira 	e conse- 
quente. A quantidade e a qualidade das contribuicoes 	ao 
VII SNEF (que n5o sofreram quaIquer seleg5o ou exclusbo) ja 
justificam amplamente este postura da SBF, coerente corn a 
expressive representag5o de professores de 22 e de 12 graus 
no seu quadro de associados. Alern disso, a experiencia acu-
mulada, em duas decades de estudos especIficos de educagao 
em ciencias, talvez nos habilite a estabelecer propostas mais 
amadurecidas para as quest5es educacionais corn que tambern 
se ocupara o congresso nacional constituinte,no presente ano. 
Estamos conscientes, 6 claro, de que os problemas especificos 
com que lidamos estao sobrepostos aos problemas de fundo, 
como as mes condigoes de trabalho do professor e as condi-
goes de vide rnaterial e cultural de alunos e professores. 

As Atas do VII Simp6sio Nacional de Ensino de Fi-
sica deverao reproduzir a Integra das contribuigbes a deba-
tes, conferencias e mesas redondas, suprindo assim a poste-
riori algumas lacunas dos resumos, resultantes dos atrasos sis 
tematicos do servico de correios. 

Aproveito esta oportunidade para desejar a todos 
as participantes plena sucesso nessa semana de intensa ativi-
dade e ainda para expressar meu reconhecimento pequena 
e valorosa equipe de colegas que enfrentou o trabalho de or-
ganizac5o de forma Ca° solidaria que trabalhar nesta equipe 
fez a vide valer mais a pena. 

Luis Carlos de Menezes 
Secretario pi assuntos de ensino da SBF 

• 
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2/2 - SEGUNDA 	 MESAS REDONDAS 

LUIS CARLOS DE MENEZES - Instituto de Ffsica da USP - SP 

Mesmo nas melhores universidades 6 extremamente formalista a vis5o flsi-
ca que 6 apresentada aos licenciandos. Se isto 6 discutivel para formal- ba 
chareis 6 desastroso para formar professores. Os laboratorios burocratiza-
dos reforgam esta vis5o. As disciplinas ditas integradoras nao tem conse-
guido suprir as lacunas formativas devido a este tratamento. 
Nos aspectos ligados a Fisica contemporanea, amplamente empregados na pra 
tica social e produtiva, as dificuldades matematicas rrao s5o superadas pe-
los licenciandos e nem d5o lugar a um tratamento conceitual corresponden-
te. Ha que se encarar estas questbes de maneira nova, concebendo urna 
licenciatura que n5o seja sub-produto do bacharelado (nas grandes universi-
dades) nem seja uma reedic5o do atual 29 grau (nas Faculdades isoladas e 
universidades menores). Estabeleceremos as bases para esta nova proposi-

. c5o a partir do corpo docente hoje existente nas universidades brasileiras. 

JOSE BATISTA GOMES - Colegio Tecnico da UFMG - MG 

39 GRAU 	 MESA REDONDA MR A-3 (Auditoria Adma 3afet) 

JOAO ZANETIC (Coord.) - Inst tuto de Fisica da USP - SP 

As disciplinas basicas e o ciclo profissional do Bacharelado e Licenciatura. 
Teoria e experiencia: juntas ou separadas? 0 professor do 39 grau precisa 
conhecer a Histaria da Ffsica? (Dual o papal das disciplinas optativas? 0 
professor do 39 grau e o ensino do 29 grau. 

GIORGIO MOSCATI - Instituto de Fisica da USP - SP 

0 problema do conteCtdo de Fisica na formag5o do professor de 39 grau tem 
aspectos muito diferentes daqueles referentes aos e 2g graus. 0 profes-
sor de 39 grau deve continuar sua formac5o, inclusive quanta ao conteildo , 
ao longo da sua carreira profissional. Alern disso as possibilidades para for 
magAo de equipes, divis5o do trabalho e supervisAo s5o muito maiores para 
a docencia no 39 grau. Assim, para a formagAo academica do professor de 
39 grau a parte de conteCido seria de importancia secundaria. Por outro la-
do, as estruturas de ensino nas escolas superiores reais n5o propiciam em 
geral as possibilidades acima citadas. Assim, pareceria desejavel que o do-
cente universitario recebesse, quanto ao conteGdo, uma bagagem suficiente 
nos cursos. A meu ver, isto n5o 6 possfvel. As consequencias deste impas 
se podem ser muito graves. 

FERNANDO DE SOUZA BARROS - Instituto de Fisica da UFRJ - RJ 

A formag5o do professor de 39 grau em uma area basica do conhecimento 6 
um processo com varias etapas. Nesta apresentacgo serAo abordados os se-
guintes fatores que devem ser considerados para a montagem do curricula de 
39 grau: 1) A dinamica das ciencias naturais; 2) 0 ritmo das inovagbes 
tecnolagicas; 3) 0 processo de evolug5o de u-n profissional. 
Tendo em vista estes fatores, ser5o examinadas certas caracteristicas para 
o contetklo do ensino de Fisica na primeira fase de formagAo do professor 
de 39 grau. 

ALAOR CHAVES - Depto. de Fisica da UFMG - MG 
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ESTRUTURA DO VII SNEF 

I) PROPOSTA LENTRAL 

Os aspectos principais do tema central A FISICA E A FORMAcA0 DO PRO 

FESSOR, sao abordados especialmente em mesas redondas e correspondentes grupos 

de trabalho: 

CONTEODO DE FfSICA NA FORMAcA0 DO PROFESSOR 
(22 feira) 

NATUREZA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA FfSICA 
NA FORMAcA0 DO PROFESSOR 

(3g feira) 

ASPECTOS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS DO ENSINO DAS CIENCIAS 
(4g feira) 

Em seguida busca-se uma sEntese das discussoes destes topicos, abordando as 

pectos interdisciplinares essenciais a um curriculo equilibrado: 

A FORMAcA0 DO PROFESSOR 
(5g feira) 

Completa-se a proposta central com a discussao de problemas atuais e po 

lernicos, associados ao tema central: 

OUESTOES ATUAIS NO ENSINO DE FISICA 
(6g feira) 

II) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Como primeira atividade das 	 ocorrerao concomitantemente os diver- 

sos CURSOS. 0 inicio da tarde sera dedicado 	apresentacties dos PAINEIS e os 

finais de tarde estar5o sempre reservados a uma serie de DEBATES E CONFEREN-

CIAS de interesse educacional, cientIfico ou tecnico, a escolha do participante. Ex 

cetuam-se, como atividades tinicas, o debate aberto sobre EDUCAcA0 E CONSTI-

TUINTE (5g feira) e a ASSEMBLEIA GERAL (6g feira). 

Note: A muliiplicidadde de atividades simultaneas, tanto na proposta central como 

nas atividades complementares, permite ample escolha de acordo com o inte-

resse do participante mas tambem exige deste um planejamento previo para 

melhor aproveitamento. 

1 

• 

• 



2/2 - SEGUNDA 	 MESAS REDONDAS 

0 CONTEODO DE FfSICA NA FORMAcA0 DO PROFESSOR 

1g GRAU 	 MESA REDONDA MR A-1 (Auditario Alessandro Volta) 

M. REGINA DUBEUX KAWAMURA (Coord.) - Institut° de Fisica da USP - SP 

0 Ensino de Ciencias no 12 grau, tanto da 12 a 42 serie como da 	a 82, 
vem merecendo sistematicamente mais ateng5o nos 61timos anos, com o en-
gajamento de professores e educadores de diferentes areas. . Uma quest5o 
importante e nem sempre explicitada diz respeito ao que se entende por 
"Ciencias", qual "Glenda" deve ser ensinada, qual o papel e significado des-
se conhecimento no processo educativo. Na'o se trata certamente de procu-
rar respostas simples ou (micas, mas resgatar algumas diretrizes: Qual o 
conte6do de Fisica relevante, quer enquanto conhecimento concreto ou signi 
ficativo para o aluno, levando em conta sua realidade social, quer enquanto 
um corpo de conhecimento a ser trabalhado de forma estruturada? Qual a 
relag5o do conhecimento fisico com outros conhecimentos de naturezas dife-
rentes, respeitando as suas especificidades e n5o comprometendo a unidade 
das "Ciencias"? A formag5o do professor, tanto a nivel de magisterio como 
de licenciatura, tem necessariamente que incluir a discuss5o dessas questoes. 

ROLANDO AXT - Depto. de Ffsica da UFRGS - RS 

CARLOS ARGUELLO - Institut° de Ffsica da UNICAMP - SP 

SERGIO B. SCALA - Depto. de Fisica da UFMT - MT 

2g GRAU 	 MESA REDONDA MR A-2 (Auditorio Abed() de Moraes) 

FERNANDO D. PRADO (Coord.) - Depto. de Fisica da UNESP - Rio Claro - SP 

A argurnentagAo sera desenvolvida em conexao com a linha exposta na me-

sa-redonda "A Formag5o do Professor de 22 grau" (vide Atas do VI SNEF, 
Niter6i, 1985). La sustentamos que a formag5o do professor deveria se dar 
atraves de cursos de licenciatura plena, especifica para cada disciplina e 
com partes comuns com o bacharelado, o que foi fundamentado por meio de 
dois enfoques, o epistemologico e o ideolOgico. Agora, pretende-se discutir 
em detalhe o papel do conteudo nessa formac5o. 
A importancia do conte6do vem naturalmente. Se julgamos que o ensino de 
Fisica 6 relevante para a Sociedade (o que parece ser verdade na medida em 
que nos reune neste evento), decorre que a Fisica tambem o 6. Diferencia-
gdes especfficas sobre que conte6do 6 mais adequado a cada situag5o de en 
sino surgem em momentos posteriores, mais em func5o da tarefa de ensino 
que o professor tem pela frente que de sua forrnag5o conceitual. 0 profes-
sor nAo pode ser afastado do conte6do de Fisica contemporanea, sob pena 
de marginalizag5o intelectual; isto porem, n5o o isenta de encarar critica-
mente o ensino e a pesquisa tal como s5o praticados hoje. 
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3/2 - TERCA 	 MESAS REDONDAS 

0 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA FISICA 
NA FORMAcA0 DO PROFESSOR 

12 GRAU 	 MESA REDONDA MR B-1 (Auditoria Alessandro Volta) 

DEMETRIO DELIZOICOV (Cooed.) - Universidade de Taubate - Taubate - SP 

Ao se pretender desenvolver um conteudo programatico a partir do cotidia-
no do aluno, levando-se em conta o conhecimento ja incorporado, quer for-
malmente, quer informalmente, defrontamo-nos entre outros problemas de 
ordem institucional, com o da metodologia a ser adotada durante as ativi-
dades educati vas. 
Se a °Ka° for valorizar, de alguma forma, o conhecimento prevalente do 
aluno sobre um t6pico a ser desenvolvido, parece haver a necessidade de se 
estruturar, em termos didaticos, um momento pedagogic° para que este co-
nhecimento seja explicitado e discutido. Mas, tambern 6 fundamental pre-
ver um outro moment() em que o conhecimento inicial possa ser compared° 
com aquele mais organizado e universalmente aceito, de modo a permitir 
um salto .qualitativo na andlise das situagoes, ou fenemenos naturais, 	que 
estao sendo tratados. Na verdade, nao podemos privilegiar um 	conheci- 
mento em detriment° de outro, mas, usando uma posture dialogica, descodi-
f icar um conteodo programatico, previamente organizado segundo alguns 
criterios de relevancia. 

EDA T. DE O. TASSARA - Institut° de Psicologia da USP - SP 

A apresentag-ao consiste em uma reflexao desenvolvida 'mediante analise dos 
termos verbais que compoem o tema proposto. Considerando 	problernatica 
como conjunto de problemas interdependentes, a analise desenvolve-se iden-
tif icando nfveis de decisao onde se inscrevem tais problematicas de ensino-
aprendizagem no planejamento educacional, e na formagao do professor, re-
ferindo-as a dues estruturas teOricas envolvendo os conceitos, respective-
mente, de: I) Homo-sapiens, ontogenese e aprendizagem, cogniggo social e 
conduta inteligente, socializaga"o e conhecimento; II) culture, tecnica 

.transmissao do conhecimento, sistemas produtivos e formativos,instrucao, pro 
gramagao institucional e programa de ensino, planejamento educacional 	e 
•transformagoes polftico-sociais. 
Em sIntese, a apresentagao visa, a partir de uma uniformizacao de lingua-
gem da audiencia sobre o tema proposto, possibilitar a listagem de alterna-
tives. viaveis para a agao-intervencAo educative, subsidiando a deduca.o ra- . 
cional de decisifies concretas no processo de planejamento educacional a par 
tir de valores e conceitos abstratos. 

GLORIA QUEIROZ - Depto. de Fisica da UFF - Niteroi - RJ 
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3/2 - TERcA 	 MESAS REDONDAS 

• 2g GRAU 	 MESA REDONDA MR B-2 (Auditorio Abrado de Moraes) 

MOACYR RIBEIRO DO VALLE Fq (Coord.) - Faculdade de Educag5o da USP - SP 

• Se admitirmos como premissa que o aprendiz, qualquer que ele seja:crianga, 
adolescente ou adult°, 6, em altima analise, o artifice de seu proprio 	co- 
nhecimento, auxiliado ou n5o pela escola, somos obrigados a rever os concei 
tos de Ensino e de Aprendizagem e a reconhecer na docencia a sua dimen-
sa-o criadora. 
Sob esse prisma, o professor n'ao 6 responsavel somente pelo Ensino, stricto 
sensu, mas deve se engajar na busca de conhecimento sobre o processo de 
aprendizagem, materia bruta da sua lida diaria. A universidade deve ins-
trumenta-lo para que sua ag-ao criadora de conhecimento possa se manifestar 
pIenamente e as instituigties responsaveis pela educag"ao de primeiro, segun-
do ou terceiro graus precisam reconhecer, e portanto viabilizar, o papel do 
professor como produtor do conhecimento sobre o ensino. 

LIVIA MATHIAS SIMAO - Institut° de Psicologia da USP - SP 

Examinar a problematica de ensino-aprendizagem na formag5o do professor 
implica em considerar que o processo de ensino-aprendizagem ocorre em 
grande parte atraves de interagoes professor-aluno. Desta perspectiva, se-
C6o abordados alguns aspectos que caracterizam tais interagoes, principal- 
mente no que se refere 6 retagao entre acties do professor e eventos pri-
vados do aluno (comportamentos do aluno que n5o s5o passiveis de observa-
g5o direta). Isto considerado, serAo colocadas algumas questiries a respeito 
da relag5o entre processo de ensino-aprendizagem e formag'ao de conceitos 
cientrficos, que poder5o suscitar reflexbes acerca da formag5o do professor 
de Fisica do segundo grau. 

BEATRIZ ALVARENGA ALVARES - Depto. de Frsica da UFMG - MG 

Um panorama do ensino de Fisica em nosso pais e sua evolugab, visto atra-
ves do profissional que ministra este ensino: caracterrsticas do contetido (ff-
sico e educacional), da arte de ensinar, do material didatico e das relaccles 
entre a sociedade e a escola; reflexos na aprendizagem do estudante, consi-
derada como capacidade de integracAo, elaboragao e aplicac'do das ideias 
cientificas. 
Diante deste quadro discutem-se propostas para uma "nova" Licenciatura em 
Fisica e a probabilidade de sua concretizac5o nas condiciies atuais de nossa 
Educag-ao. 

• 
JOSE CARLOS LIBANEO - Faculdade de Educac5o da UFGO - GO 
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3/2 - TERCA 	 MESAS REDONDAS 

32 GRAU 	 MESA REDONDA MR B-3 (Auditoria Adma Jafet) 

JESUNA L. DE ALMEIDA PACCA (Coord.) - Instituto de Fisica da USP - SP 

A proposta desta mesa redonda 6 discutir a formag5o do professor segundo 
dois recortes: um deles abrangendo os aspectos do ensinar e aprender a Ff-
sica, isto 6, levando em conta tanto a natureza e as peculiaridades do con-

te6do a ser ensinado como as caracterfsticas do processo de elaborag5o do 
conhecimento e desenvolvimento de estruturas operatOrias; o outro situando 
o nivel do 39 grau em que alern da exigencia de profundidade de tratamen-
to do conteado, 6 importante considerar os interesses diversos dos estudan-
tes: pesquisa, ensino, tecnologia. 
Fazem parte da mesa, alem da coordenadora, dois professores de universida-
de, um pesquisador na area de ensino de Fisica e outro na area de Fisica pu 
ra, e uma estudante de pos-graduag-do da area de ensino de Fisica. 

MARCOS ELIA - Instituro de Ffsica da UFRJ - RJ 

Sendo professor de Fisica do 39 grau hd 17 anos, a minha possfvel contribui 
c5o para esta Mesa Redonda sera bastante peculiar, pois devo f afar de um 
processo dindmico do qual eu tenho sido ativo e concomitantemente sujeito 
e objeta. Pretendo discorrer sobre esta experiencia e a partir dela, tomada 
coma referdncia, refletir sobre o perfil da competencia deste prof issional 
que, no meu entender, n5o pode ser vista, por exemplo, como (professor) + 
(de Ffsica) + (de 39 grau) ou (professor) + (de Ffsica de 3g grau) para, em 
seguida debater a problematica de ensino e aprendizagem na formac5o des-
te profissional. A este respeito gostaria de destacar como elemento pedago-
gic° mais significativo, acima de qualquer teoria de aprendizagem, o exem-
plo dado pelo proprio professor. 

ANTONIO F.R. DE TOLEDO PIZA - Institut° de Ffsica da USP - SP 

A formag5o do professor de Ffsica, como formag5o de quem se encarregard, 
por sua vez, de formar, 6 um process° aberto que nao pode de forma algu-
ma se restringir a conte6dos, apenas: 6 indispensdvel tambern um contact° 
ativo e operacional com a Ffsica coma pi-Rica (tearica e/ou experimental). 
De fato, a pi-Mica da Fisica !Doe a descoberto caracterfsticas dinamicas 
atuais dos conte6dos que, de um ponto de vista puramente escolar, podem e 
tendem na realidade a assumir as feigoes mais vetustas, incompatfveis corn 
a sua utilidade efetiva dentro de qualquer alternativa profissional que os 
ne.cessitem. Em particular, atividades profissionais que envolvem a docencia 
s5o particularmente prejudicadas por uma vis5o mais "cultural" (ensino e 
aprendizagem de resultados estabelecidos) que operacional da Fisica, por se-
rem dotadas de poder multiplicador. Muitas das atuais inadequagbes do en-
sino de Fisica em todos os nfveis podem ser associadas a essa sfndrome. 

ALICE CAMPOS PIERSON - Pos-GraduagAo do Institut° de Ffsica da USP - SP 

Procurarei acrescentar ao depoimento dos demais participantes desta Mesa, o 
enfoque do mesmo problema, mas analisado sob a prisma de alguern que so- 
f re esse processo. N5o procurando eximir-nos da obrigac5o de, enquanto es 
tudante, interferir nesse trabalho, mas discutindo nossas reais condigoes de 
interfertincia. 
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4/2 - OUARTA 	 MESAS REDONDAS 

ASPECTOS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS DO ENSINO DE CIENCIAS 

GRAU 	 MESA REDONDA MR C-1 (Auditoria Alessandro Volta) 

JOS ANDR P. ANGOTTI (Coord.) - Dep.de Fisica da FEI - S.Bernardo Campo SP 

Os resultados obtidos 	processo de ensino-aprendizagem de Cigncias no 19.- 
grau sgo muito pobres, sobretudo nas escolas pOblicas e mais ainda nas pe-
rifericas. Sem negar a importgncia de causas sociais mais amplas, pretende 
mos centrar nossa discussgo em dois aspectos desta questgo. 0 primeiro, 
gado a formaggo dos professores do 1g grau (tanto o menor - 1g a 4g se-
ries - quanto o maior - 5g a 80. series -) egressos dos cursos de magisterio 
(tgo distantes dos centros de Ciencias academicos) e dos cursos de Licencia-
tura das redes particulares principalmente. necessaria e urgente a nossa 
participaggo mesmo que indireta na formaggo destes quadros, para alern dos 
cursos de "treinamento". 
0 segundo, ligado ao conteodo introdutorio de Ciencias, aos conceitos 	pri- 
mitivos e suas relagges tanto internas, enquanto partes de um conhecimento 
cientffico mais global, quanto externas, na instrumentalizaggo que 	permite 
uma releitura do cotidiano pelos alunos. 	Aspectos conceituais da Clan- 
cia devem ser trabalhados, permitindo porem a contraposiggo dos alunos, ori 
undas de interpretagges alternativas ou de carater etno-cientfficas. Torna-se 
impossfvel ao professor introduzir um conteado de Ciencias sem a minima di 
mensgo critica e neste ponto os dois aspectos se misturam. 

TEREZINHA NUNES CARRAHER - Depto. de Psicologia da UFPE - PE 

A Matematica, como toda cigncia, constitui uma atividade humana que in-
corpora, em sua protica escolar, os desenvolvimentos produzidos 	historica- 
mente e as formas de pensar e concluir sancionadas- pela(s) comunidade(s) 
cientifica(s). No Brasil, usamos o sistema decimal com uma 	representacgo 
escrita atraves do valor de lugar. Os algoritmos para a resoluggo de opera-
gges aritmeticas incorporam esta forma especffica de representaggo dos con-
ceitos numericos subjacentes, sendo esses algoritmos transmitidos na escola 
como se fossem, eles preprios, a essencia da compreensgo de numero. 
Estudos diversos realizados pelo grupo de pesquisa do Mestrado em Psicolo-
gia da UFPE tem mostrado como essa institucionalizaggo do conhecimento 
tem efeitos deleterios sobre o progresso e a avaliaggo de criangas (de modo 
especial as de classes populares) no sistema escolar. Esses resultados sergo 
discutidos e analisados em detalhe nesta apresentaggo, que procura tambem 
indicar maneiras de avaliar o poder de diferentes estrategias de resoluggo de 
problemas desenvolvidas na escola e na vida diaria. 

• 
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4/2 - QUARTA 
	

MESAS REDONDAS 

SONIA T.S. PENIN - Depto. de Metodologia e Educaggo Comparada da FEUSP - SP 

Partindo das caracterfsticas institucionais da escola p6blica de 12 grau (e 
guisa de comparag-do, as da escola particular) sera-0 estabelecidas suas rela-
cties com as caracterfsticas socials mais amplas. Os aspectos institucionais 
da escola do 12 grau manifestam-se nos tres domfnios que constituem a ba-
se fundamental da escola: o aluno, o professor e sua organizaggo interna e 
a partir do seu objetivo fundamental: "ensinar". Na escola, este objetivo 
universal, valido para todas as sociedades. Entretanto, varia-se de sociedade 
para sociedade as determinagoes (explfcitas 011 implIcitas) sabre: o que ensi-
nar, coma ensinar, para que ensinar o .que se ensina e para quern se ensina 
(aluno referencia). 
Estabelecendo estas determinagoes como paremetros de argumentaq5o serk, 
caracterizados cada um dos dorranios fundamentais da escola (aluno, profes-
sor, organizacao interna) de 12 grau na nossa sociedade (especificamente S5o 
Paulo: estado e municipio), a partir de dados recentes de pesquisa. 
A tese defendida 6 que os problemas sobre o ensino de Ciencias da escola 
do 12 grau, por estarem estreitamente relacionados as questbes socials, eco-
nornicas e polfticas da sociedade, s6 sergo melhor equacionadas e, posterior-
mente, solucionados, se foram debatidos sobre uma base de entendimento 
destas questoes. 

CESAR AUGUSTO MINTO - E.E.P.G. Profa. Clorinda Danti - SP 

Tentarei colocar em discuss5o as seguintes questbes: 
1) Como tem sido o ensino de Ciencias na escola p6blica oficial do Estado 
de 55o Paulo? 
2) Quern 6 o prof issional que ensina Ciencias no 12 grau? 0 que dele 	se 
espera e como tem sido a sua formagao? 
3) 0 descaso para com a Educag-do - A situag5o salarial e as condigi3es de 
trabalho do professor. As intenc-6es deciaradas pela Administracgo 	Publica 
Estadual para a Educaq5o. 	. 
4) Duas propostas: o "Ciclo Basica" e a "Proposta Curricular para o ensino 
de Ciencias e Programas de Sa6de na Escola de 12 grau - 2g versa() prelimi 
nar". 

22 GRAU 	 MESA REDONDA MR C-2 (Auditorio Abram de Moraes) 

WOJCIECH KULESZA (Coord.) - Fac. de Educag-do da UFPB - Jo5o Pessoa - PB 

Esta Mesa Redonda se propoe a questionar a utilidade da Fisica na formacao 
geral do adolescente. 	Afinal, se ensina Fisica para alguma coisa ou ela 
se basta sozinha? 	 C uma curtic5o ou uma habilidade? Portanto, 
o alvo da discussai 6 claro: o currIculo. Desde que se extinguiram o latim 
e o grego como formas de pensamento, as Ciencias ocuparam este espaco. 
Trata-se de pensar cientificamente. 
Nem 6 preciso ressaltar a primazia da Fisica nessa histaria. A organicidade 
que articula a Ffsica com o conhecimento da natureza, se esquece frequen-
temente apesar das insistentes advertencias dos estudiosos da mente, que a 
Ciencia ngo sa-o os arga-os de Bacon nem de Bach. A harmonia beleza fei 
ta. Por que os jovens vao para a escola aprender Fisica? Hamlet estava em 
melhor situa0o, pois ao menos ele sabia do que se tratava. Perguntemo-nos. 
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4/2 - QUARTA 	 MESAS REDONDAS 

GUARACIRA GOUVEIA - CIEP - SE - RJ 

• 
MARIA APARECIDA BICUDO - Depto. de Matem6tica da UNESP - Rio Claro - SP 

JOAO CARDOSO PALMA - Coord. de Estudos e Normas Pedag6gicas da SE - SP 

39 GRAU 	 MESA REDONDA MR C-3 (Audit6rio Adma Jafet) 

ROBERTO I.KISHINAMI (Coordi - Instituto de Fisica da USP - SP 

Ser 	discutidos diferentes aspectos da situaggo atual da formag50 de pesqui 
sadores e professores de disciplines cientIficas, em instituigbes de 	nivel su- 
perior: relagOes entre ensino e pesquisa, origem historica das instituigoes e 
suas caracteristicas presentes, propostas de reformulag5o institucional. 

PEISE MIRANDA VIANNA - Instituto de Fisica da UFRJ - RJ 

Apresentaremos um levantamento feito 1 com dados de 25 IES com 	cursos 
de Licenciatura em Fisica, onde sera° apresentados: ng de vagas nos vestibu 
lares e ng de formandos, o problema da interag5o entre as disciplines de 
conte0dos especIficos e padag6gicas, as disciplines que se propoem a fazer 
integragAo, dos conteodos para os licenciandos, a formaggo dos professores 
dos cursos de licenciatura, os problemas da implantag5o das licenciaturas em 
Ciencias. Com  base nos dados, apresentaremos uma an6lise dos curriculos 
propostos pelas IES para os cursos de Licenciatura em Fisica, a ideologia da 
Ciencia Fisica que 6 transmitida aos alunos, as relegoes das IES com outras 
InstituigFies, bem como os problemas regionais dos cursos. Por firn, discuti-
remos as perspectives de novas propostas curriculares, a busca de apoio fi-
nanceiro junto aos 6rOos federais para desenvolvimento de projetos visando 
a melhoria de ensino e suas consequCncias. 
(1) A formagao dos licenciados em Fisica no Brasil (1980-1986). 

D.M.Vianna, L.C.Almeida e I.Costa. 

SCRGIO COSTA RIBEIRO - SESUNEC - DF 

Se a pesquisa s6 se cla a nivel p6s-graduado, que realidade tem, no 	curso 
de graduac5o,a ideia de que ensino e pesquisa s5o "indissoci6veis"? Esta pre 
missa, estabelecida em lei na Reforma de 68, 6 interpretada na universida-
de brasileira, ao nivel do individuo (o professor deve ser tambern pesquisa-
dor) e rfao da instituig5o. Mesmo assim, como o pesquisador n'ao se estabe-
lece por decreto, isto cia margem a falsos "projetos de pesquisa" e falsas 
"dedicagbes exclusivas':0 projeto do GERES parte da constatag"ao deste "faz 
de conta" e pode, se assumido pela comunidade, estimular mudangas no sen 
tido certo.(*) 
(*) Sintese do trabalho do Prof. S.C.Ribeiro, feita pela Comiss5o Organizado 

ra Local. 

ELZA NADAI - Faculdade de Educag'ao da USP - SP 
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5/2 - °UINTA 	 MESAS REDONDAS 

A FORMAcA0 DO PROFESSOR 

12 GRAU 	 MESA REDONDA MR-1 (Auditerio Alessandro Volta) 

MARTA M.C.A. PERNAMBUCO (Coord.) - Depto. de Educaggo da UFRN - RN 

Sera feita uma retomada das Mesas Redondas dos dias anteriores, destacan-
do-se os pontos a respeito do conteodo especIfico de Ffsica, da natureza do 
processo de ensino e aprendizagem e dos aspectos sociais e institucionais do 
ensino de Ciencias a serem considerados na busca de um curriculo equilibra-
do para a formaggo do professor de 12 grau, diferenciando os aspectos rela-
tivos formagao do professor de 12 a 42 serie da do professor de 52 a 82 

' series. 
Serao colocadas, tambem, algumas consideragges a respeito do processo con-
tinuo de formagao do professor em servigo. 

ATTICO INACIO DHASSOT - Instituto de Oufmica da UFRGS - RS 

Constatada a omissao de muitas IES na formagao especffica de professores pa- 
ra a area de Ciencias do 12 grau e abastecidos na crenga da importancia 
do ensino de Ciencias de 52 	82 series e de sua significative complexidade 
se comparada com outras etapas de ensino, se propifie 	operacionalizar um 
Curso de Licenciatura Plena para former professores 	de Ciencias do 12 
grau. 
Os resultados dos estudos levam o grupo a posicionar-se pela necessidade de 
ser ultrapassada uma posiggo fragmentdria das Ciencias, pulverizada numa 
crescente multiplicidade de especializagges, que a tornam ineficaz na busca 
de solugges para os problemas com que so alunos e professores se defrontam 
no ensino de 52 a 82 serie. Acredita-se que 6 importante que a Ciencia se-
ja visualizada sob um ponto de vista generalista e que o conhecimento este-
ja mais pr6ximo da unidade natural das coisas da natureza, para que a vi-
ed real e a experiencia escolar coexistam de uma forma mais dinamica e in-
terativa. 
Parte-se na definigao da proposta de como deve ser o 12 grau, para respon-
der as exigencies do que se espera do ensino de Ciencias, para entgo carac-
terizar como deve ser o 39 grau que formard professores. 
Na exposigao se apresentare uma concepggo de currfculo que quer ser a res-
poste para os pressupostos que se defende. 

MYRIAM ‘KRASILCHIK - Faculdade de Educagao da USP - SP 

0 assunto 6 o centro de um conjunto de turbulencias referentes 	discussao 
da propria organizagao da escola de primeiro grau, ao papel de professor de 
Ciencias nos cursos que tomam esse nome e aos conflitos entre as institui-
gbes formadores de docentes: os cursos de magisterio, de pedagogia e as li-
cenciaturas especlficas de Fisica, Qufrnica e Biologie e as licenciaturas de 
Ciencias. 
Admitindo-se como premissa que os objetivos de ensino de Ciencias na esco-
la de primeiro grau sao: ampliar e satisfazer a curiosidade dos alunos sobre 
os fendmenos e objetos da natureza, preparar os jovens para o exercfcio da 
cidadania, contribuir para a melhoria da qualidade de vide, analisar as rela-
gges Ciancia e Sociedade, compreender e respeitar a multiculturalidade, de-
vem ser propostas mudangas na atual situacao do ensino de primeiro grau 
com reflexos correspondentes na formaggo de professores. 
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5/2 - QUINTA 
	

MESAS REDONDAS 

2g GRAU 	 MESA REDONDA MR-2 (Auditario Abra5o de Moraes) 

ALBERTO VILLANI (Coord.) - Institut° de Fisica da USP - SP 

A Mesa Redonda, apOs retomar as contribuicbes especfficas das mesas redon-
das anteriores sobre as diferentes dimensbes da formaga'o do professor, abor-
dara o problema da elaboraggo de um currfculo organic° e equilibrado, 
que respeite as contribuic6es interdisciplinares das varies InstituicOes envolvi 
vides e vise urna formag5o profissional adequada. 

MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA - Instituto de Ffsica da UERJ-RJ 

0 presente trabalho tem o objetivo de apresentar as reformulagbes metodo-
16gicas implantadas na disciplina de pratica de ensino de Licenciatura em Ff-
sica/UERJ, visando a um campo mais vasto de co-participag'ao dos estagiarios 
nesse disciplina, no CAP-UERJ, pela abertura de novos caminhos de intera-
g5o em termos de troca de experiancias Ca° necessarias ao desenvolvimento 
do processo ensino-aprendizagem. 
Essas modificagoes se fizeram necessarias, adequando assim os conte6dos mi-
nistrados no curso reais necessidades de formag5o do professor, oportuni-
zando ao futuro profissional, nessa area de ensino, de efetivamente co-parti-
cipar de decisbe's amplas tais como: planejamento, preparagAo de gabinetes, 
preparagao de aulas tearicas e praticas, elaboragAo de mini-projetos etc...., 
ativando assim seu comprometimento crItico face aos problemas que envol-
vem o ensino de Fisica e mostrando que o papel do professor transcende ao 
mero transmissor de conte6dos e se apoia na responsabilidade de ressaltar 
os aspectos fundamentais do conhecimento que sAo: 0 humano, o hist6rico, 
o social e o pratico, colaborando dessa forma para o crescimento do aluno 
como um todo. 

ANNA MARIA PESSOA DE CARVAUL10 - Faculdade de EducagAo da USP-SP 

Apresentaremos, em primeiro lugar uma descricao dos principais 	problemas 
que enfrentam os atuais cursos de licenciatura diferenciando as grandes uni-
versidades, as federais que formam poucos alunos por ano e as escolas parti 
culares, principalmente nos grandes centros, que s6o as responsaveis pela for 
macki do maior ntimero de professores. A seguir proporemos as bases curri-
culares de um curso de licenciatura "ideal" onde as disciplines formassem 
tras grandes blocos: as de ffsica (conteodo especffico); as pedagOgicas (con-
te6do especffico) e as de ensino de Mica (aplicaggo dos conte6dos especffi-
cos ao ensino de ffsica aos nfveis de 1g e graus alarn do estudo e conhe-
cimento das pesquisas desenvolvidas neste campo. Discutiremos tambern, em 
oposig5o a um ensino compartimentalizado, a necessidade de integrag5o das 
disciplines de licenciatura, levantando os principais problemas encontrados nes 
ta integragrao. 
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MESAS REDONDAS 

GRAU 	 MESA REDONDA MR-3 (Auditoria Adma Jafet) 

ALEXANDRE NADER (Coord.) Depto. de Fisica da UFPB - PB 

Sere feita uma retomada dos principals pontos abordados nas mesas anterio-
res, referentes ao 39 grau (MR A-3, MR B-3, MR C-3), e a partir daf sera 
proposto o roteiro abaixo para as exposicoes e discussoes subsequentes no 
sentido de viabilizar uma maior objetividade e produtividade aos trabalhos. 
Roteiro: 

- 0 Professor de Fisica dos cursos de formacao de pesquisadores em 
Fisica. 
0 Professor de Fisica dos cursos de licenciatura (Fisica e outras) 

- 0 Professor de Fisica dos cursos tecnologicos (engenharias, qufmica 
industrial, medicine, etc.) 

- 0 Professor de Fisica dos cursos de formagao de pesquisadores em 
outras areas. 

- A pesquisa em ensino de Fisica: pesquisa em Fisica? Contribuicaes 
do Professor de Ffsica 	formacao desse pesquisador. 

S.R. SALINAS - Institut° de Fisica da USP - SP 

PAULO MURILO C. DE OLIVEIRA - Depto. de Fisica da UFF - R3 
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6/2 - SEXTA 	 DEBATES PRINCIPAIS 

DP-1 
INFORM/41-1CA E ENSINO DE FISICA 	 (Audit6rio Abra-ao de Moraes) 

FUAD D. SAAD (Coord.) - Institut° de Fisica da USP - SP 

A Revolucdo provocada pelos computadores em nossas vidas, provoca no mo- 
mento, um desafio no Ensino. Equipamentos e conteridos, mdquinas e progra 
mas tbm provocado as mais desencontradas opinides que \ego desde o entusias 
mo militante as rejeigoes irrefletidas. ,Para discutir com a comunidade, 	a 
SBF contarg com a presenga dos Docentes Ronald Shellard e 	Waldez Luiz 
Ludwig, que abordardo importantes aspectos da utilizagdo de computadores no 
Ensino de Fisica. 

RONALD SHELLARD - Depto. de Fisica da PUC - RJ 

Pretendemos discutir dois aspectos distiritos do papel da Informdtica no ensi-
no de Fisica. Primeiro abordaremos a questdo do pont° de vista do software 
(ou logiciario) discutindo o impacto do uso dos micros nas escolas, suas vir-
tudes e perigos. Discutiremos tambem a questdo do ponto de vista do hard-
ware, enfatizando a necessidade da implantagdo de laboratorios de eletrOnica 
digital tanto nas escolas de 22 grau, quanto nos. cursos de Fisica universita-
rios. 

WALDEZ LUIZ LUDWIG - FUNTV-MEC - RJ 

Tapicos a serem abordados na palestra: 
Introduggo; Revolugdo Informatics; Conceito de Informatica Multi-mIdia; Con-
sequencias da Informatizaggo; Falacias comuns na abordagem Informdtica; Ten 
dencias provocadas pela Informatizaggo; Peculiaridades das tecnologias emer-
gentes; Informatizaggo do caos; As posturas diante dos problemas; Informatica 
coma meio de comunicagRo; 0 planejamento da instrucao pare a Multi-mrdim 
0 novo mestre; Por que usar a Informatica como recurs() educacional? SIndro-
me da merenda; Software vs. courseware; Sugestges e conclusges. 

DP-2 
A FISICA E A DIVULGAQA0 CIENT1FICA 	 (AuditOrio Alessandro Volta) 

ERNST W. HAMBURGER (Coord.) - Institut° de Fisica da USP - SP 

DIETRICH SCHIEL - Centro de Coord. e Divulg. de Ciencias - 5.Carlos - USP - SP 

Centros de Ciencias sdo uma forma de divulgagdo cientifica que ja se tornou 
rotina em varios paises. Em viagem recente que fiz ao Canadd, EUA, Jap5o 
e Filipinas, pude ver este trabalho desenvolvido em torno de museus de cien-
cies, que n5o s5o meras exposigoes. 
Os centros devem desenvolver atividades corn a comunidade, particularmente 
com criangas em idade escolar, como palestras e mini-cursos,assim como co-
laborer com as escolas locals em experimentos e excursoes. 
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6/2 - SEXTA 	 DEBATES PRINCIPAIS 

MIGUEL SETTE CAMARA - Ciencia Viva - RJ 

Apresentag5o e discussAo das relagbes entre um projeto de melhoria do ensi-
no de ciencias e a divulgag5o cientlfica. A quest5o do lazer cientifico e a 
criag5o de um ambiente apropriado para a aprendizagem. 
A divulgacAo de ciencias em praga p6blica e as 	caracterlsticas do pOblico 

tlpico desta cria novas necessidades em termos de linguagem, que sAo 	dis- 

cutidas e comparadas com os meios normais de divulgag5o e ensino 	cien- 

tifico. 

ENIO CANDOTTI - Ciencia Hoje - SBPC-RJ 

Atraves de textos e outras iniciativas de divulgag5o cientifica 	6 possivel 

contribuir, a um so tempo, para a atualizagao de professores e ao 'estImulo 
da curiosidade dos alunos. 
Nisto, a contribuig5o de pesquisadores da vitalidade 	publicag6es 	medida 

que as aproxima da fronteira do conhecimento, atraindo para o tema leitores 
em geral. 
A multiplicidade dos meios (de revistas ate a TV) de 	divulgag5o cientifica 

abre uma .alternativa, aos metodos ja tradicionais, para a pr6pria formag3o de 
professores e alunos. 

DP-3 
PROGRAMAS DE "FtECICLAGEM" E DE COMPLEMENTAcA0 DA FORMAcA0 DE 
PROFESSORES 	 (AuditOrio Adrna Jafet) 

JOAO FILOCRE (Coord.) - Colegio Tecnico da UFMG - MG 

CLAUDIO ZAKI DIB - Instituto de Fisica 	USP - SP 

Os programas de reciclagem de professores de Thica tem 	recebido criticas 
cada vez mais frequentes, em vista de sua reduzida efetividade e 	limitada 

praticabilidade. Tais fatos decorrem, principalmente, de' nao se 	atender, no 
planejamento de tais programas, a aspectos curriculares, caracteristicas espe-
clficas de professor e alunos, assim coma a fatores associados a realidade 
do processo de ensino em sala de aula. 
E apresentado um modelo para programas de reciclagem de professores de fl-
sica fundamentado na necessidade de se oferecer aos professores nAo as "so-
lugOes" aos problemas com que usualmente se defrontam, mas os instrumen-
mentos que ir5o possibilitar aos mesmos a busca de solugdes especfficas para 
os seus problemas, dentro de suas necessidades e realidade. 
0 referido modelo, fundamentado em Tecnologia Educative,' vem sendo utili-
zado, ha cerca de IS anos, em programas desenvolvidos por C.Z.DIB e cola-
boradores junto a instituigties universitarias latino-americanas, particularmen-
te em programas oeferecidos pelo CLAF - Centro Latino-Americano de Ffsi-
ca. 

R. MANCUSO - Depto. de Fisica da UFRGS - RS 

GILMAR TRIVELLATO - Depto. de Fisica da UFUber. - MG 
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2/2 - SEGUNDA 	 CONFERENCIAS 

A EDUCAlcA0 E A QUESTA° SOCIAL DA ENERGIA (Auditerio Alessandro Volta) 

ANTONIO CARLOS BOANOVA - CESP - SP 

A quest5o da energia n5o 6 apenas tecnica, corn° a muitos parece, mas fun-
damentalmente politica, coma tambern s5o polIticas as questOes de sadde, 
educag5o, habitag5o e outras. 
Por serem polIticas, essas questbes s5o multidimensionais e pedem um enfo-
que interdisciplinar, com o concurs° e a interagao de diferentes ereas do 
saber cientlfico. Nesse interc5mbio, as ciencias sociais tem a oferecer uma 
contribuigAo importante: analisar as interag5es entre energia e 	sociedade, 
focalizando temas como a equidade social nos custos e beneffcios 	da ener- 
gia, as necessidades basicas de utilizag5o energetica e a articulag5o 	entre 
energia e poder. Encarada deste modo, a quest5o da energia abre espago pa-
ra uma discuss5o mais ampla, a do proprio modelo de desenvolvimento e dos 
projetos alternativos de sociedade. 

SISMICIDADE DE 30A0 CAMARA 	 (Sala 207) 

MARIO TAKEYA - Depto. de Ffsica da UFRN - RN 

A atual atividade sfsmica de Jo5o Cernara - RN teve infcio no dia 5 de egos 
to de 1986 com um sismo de magnitude 3,0 na escala Richter, que assustou 
os habitantes da cidade e provocou rachaduras em algumas casas. Ate o pre-
sente momento ocorreram 16 fortes tremores de magnitude igual ou superior 
a 4,0, culminando corn o sismo de 30 de novembro de 1986 que atingiu 5,3. 
Trata-se da atividade sfsmica brasileira mais bem monitorada pelas institui-
goes de pesquisa. Os trabalhos de coleta de dados ainda prosseguem. Apre-
sentamos alguns resultados preliminares, bem como algumas de suas consequen 
cias sociais. 

REDESCOBRINDO NEWTON 300 ANOS DEPOIS 	(Auditario Abrabo de Moraes) 

AMrLIA IMPERIO HAMBURGER - Institut° de Fisica da USP - SP 

Sertio apresentados alguns aspectos sobre o pensamento de 	Newton, desta- 
cados em estudos recentes, que, esclarecendo as origens de algumas 	das i- 
deias envolvidas nas teorias da mecenica racional, revelam significados possf-
veis, surpreendentes, e ate certo pont°, desmitificadores: a vis5o n5o meca-
nicista de Newton sobre o movimento, ligada indissoluvelmente ideia de 
Deus a cada moment°, manifestando a sua vontade: as ideias de unidade e 
transformabilidade, que estno presentes em seus trabalhos alquImicos e que 
valem na teoria da materia: seu conceito de atividade, que 6 forga, mas 6 
tambem mais do que forga. Falarernos ainda do Newton que reforga a ideia 
de causalidade e ent5o, talvez por isso, tenha favorecido tanto o mecanicis-
mo, que temia e combatia. Ainda mencionaremos as categorias de M.Schen-
berg para avaliar os Principia: a coerencia legica e a veracidade experimen-
tal. Sere feita breve apresentagdo da vida pessoal de Newton e de sua epoca. 
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3/2 - TERcA 	 CONFEREIVCIAS 

CONCEPQA0 DIALDGICA NA EDUCAcA0 FORMAL (AuditOrio Abraao de Moraes) 

CELSO BEISIEGEL - Faculdade de Educaggo da USP - SP 

Os movimentos sociais na educaggo nos primeiros anos da decada 	de 1960. 
A importancia desses movimentos na renovaggo da teoria e da prOtica da e-
ducagao de adolescentes e adultos. 
As propostas de Paulo Freire e sua influencia nesses movimentos. -Principais 
caracterfsticas da "educaggo popular" entgo praticada. 
A educaggo popular apos 1964. Um novo padrao de interaggo entre o Estado 
e as classes populares. As relagges entre as propostas de educaggo 	popular 
e o ensino p0blico nesse perfodo. 
O movimento pendular de um exagero para outro oposto: da educaggo "fora 
do sistema" para a denominada "pedagogia crftico social dos conteUdos". 
E a questgo central continua: como praticar uma "educaggo dialogica" 	no 
ensino regular? 

      

4/2 - OUARTA CONFERCNCIAS 

      

      

      

      

urvirrAgElcs DO PENSAMENTO CIENTiFICO 	 (Audit6rio Alessandro Volta) 

NEWTON BERNARDES - Instituto de Ffsica da USP - SP 

Pensar cientlficamente 6 uma maneira particular e especffica 	de pensar a- 
cerca dos fengmenos. 
0 modo cientffico de pensar 6 baseado numa ideologia que, de maneira inex-
tricavel, se entrelaga com o fenameno e com a lingua, o tripe essencial do 
pensamento cientffico. 
Os Principios Ideologicos que caracterizam o pensamento cientIfico represen-
tam e impaem uma limitaggo de essencia para a anglise de muitos fentime-
nos que, por consequgncia, sgo taxados de fengmenos ngo cientfficos, e assim 
sgo excluidos da Ciencia. Isso representa uma limitaggo, ngo dos fenOmenos, 
e sim do particular modo cientIfico de pensar. 
A analise dos implfcitos principios ideolggicos da Cigncia nos ilumina e nos 
orienta em relaggo a essas limitacoes. 
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2/2 - SEGUNDA DEBATES 

   

... .• • 	 ... 	 ••• • 	 . .. 	• 

0 ENSINO DE ASTRONOMIA NO lg GRAU 

• 	ROMILDO P. FARIA (Org.) - Planetaria de Sdo Paulo -SP 

(Auditoria Adma Jafet) 

Sendo a Astronomic: um campo que exerce um fascinio natural 
(por ser o "ceu" acessfvel a todos) e pelo fato de vivermes 
em uma epoca ern que os meios de comunicagdo transmitem cons-
tantemente informdgdes sobre novas descobertas e viagens es-
paciais, he um grande interesse dos alunos por esta clencia. 
Alern de ter sido praticamente eliminada dos currIculos ofi-
ciais, os professores ndo tem formagdo adequada nesta area, 
ficando impossibilitados de responder satisfatoriamente 	as 
indagagbes feitas, bem come de utilizd-la COMO 	instrumento 
de motivagdo. 0 debate se propde a discutir a 	formagto dos 
professores nesta drea e Projetos de ensino que utilizam a 
Astronamia COMO meio de motivacdo e complementagdo para o 
ensino de ciencias no 1g Grau. 

MARCIO CAMPOS - Institut° de Fisica da UN1CAMP - SP 

"De onde eu vejo (um astro)?": enganos e omissoes no ensino 
de astronomia no 1g grau. 

0 conceito, ainda que intuitivo, de referencia! de observe-
gdo e um grande ausente no ensino de ciencias e ate mesme de 
'ffsica entre o 1g e o 32 grau. 
No 1g grau e particularmente com relagdo a fendmenos astro-
n6micos, a observagdo e experimentagdo sdo praticamente ine-
xistentes. Os resultados sdo apenas apresentados no sisteme 
heliocentric° sem que se considere que astrdnomos ' responsd- 
veis por essas teorias ndo s6 tenham cisto ainda hoje 	veem 
os astros a partir da superffcie (nem do centro!) da 	Terra 
mm seus observatarios, ou seja num referencia' auto-centrado 
de observagdo. 

A ausencia da pergunta: De onde eu vejo?, da lugar 	apre- 
sentagdo de resultados prontos, sem a nogdo do referencial de 
observagdo e apresentados come verdades absolutes, contri 
buindo assim pare a concepgdo da ciencia como mito e dos clen 
tistas COMO seres especiais que observam o que os comuns dcTS 
mortais rido podem ver mas devem sempre acreditar. 

RODOLPHO CANIATO - Decanato de Pesquisa de Pas-Graduagdo da UFR-RJ 

Os primeiros grandes elementos do "habitat" do homem:o sol, 
o cdu, a lua. 0 sol: vide e orientacdo. Astronomia: utilida 
de e beleza. A grande paisagem dentro da qual se desloca a 
Terra. Descobrindo os movimentos do nosso "dnibus" espa7 
cial, a Terra, pela observagdo da paisagem, o ceu. Quem se 
move, o "Onibus" ou a paisagemq Astronomia: sfntese do co-
nhecimento humano. 0 desafio, a imaginagdo e a inteligen-
cia. A aventura do pensamento humano. Penetrando o universo 
corn a inteligencia e com o conhecimento. Levando essas i-
delas d protica nun projeto de 12 grau desenvolvido na Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde 1978. 
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2/2 - SEGUNDA 	 DEBATES 

A MATEMATICA E 0 ENSINO DE FISICA 
	

(Sala 211) 

ABILIO CAMILO (Org.) - Depto. de Fisica da UFMT-MT 

MANOEL ROBILOTTA - Institut° de Fisica da USP-SP 

A ffsica 6 estruturada ern terrms materrigticos e 6 praticamen-
te impossivel saber ffsica sem se dominar esta estrutura. 
No ensino 6 importante,entretanto, ir alern do formalismo ma-
ternatico, porque isso estabelece uma relaggo rica entre 
mundo dos simbolos e o mundo das coisas. 
Este Ultimo, por suas caracterfsticas ngo abstratas; 6 ime-
diatamente acessfvel a un n6mero grande de estudantes, permi 
tindo-lhes a participaggo no diglogo que deveria ser o pro-
cesso educacional. 
Alern disso, a transcendencia do formalism) associada 	inter 
pretagaro dos resultados ffsicos d6 margem a que se exercite 
a intuiggo, a criatividade e a capacidade de critica. 

ROBERTO LOBO - Institut° de Ffsica e Quimica da USP - Sao Carlos-SP 

3/2 - TERcA 	 DEBATES 

0 PAPEL DA HISTORIA NO ENSINO DE MICA 	 (Sala 211) 

JOAO ZANETIC - Institut° de Ffsica da USP-SP 

Sergo discutidos aspectos relativos ao possivel uso da His-
tOria da Ciencia no ensino de Fisica no 22 e 39 graus; o pa 
pel da disciplina Historia da Ciencia nos cursos de gradua-
ggo; um panorama de experigncias recentes sobre o tema. 

ALEXANDRE MEDEIROS - Depto. le Fisica da UFRPE - PE 

ROBERTO MARTINS - Instituto de Fisica da UNICAMP - SP 

ILDEU C.MOREIRA - Depto. de Fisica da UFRJ - RJ 
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3/2 - TERcA 	 DEBATES 

PESQUISA EM CONCEITOS ESPONTANEOS - PERSPECTIVAS E TENbENCIAS 
(Auditoria Adma Jafet) 

JESUNA L.A. PACCA (Org.) - Institut° de Ffsica da USP - SP 

A grande quantidade de informagdes sobre a caracterizagAo do 
do modo alternativo de pensar o conteildo de ffsica que se en 
contra hoje na literatura exige que se passe a una etapa pos 
terior de anAlise e reflexAo. 
Algumas linhas de trabalho, nessa nova etapa, comegam a ser 
explicitadas e mnstram preocupagdes que vAo desde tendAncias 
de interpretagdes cognitivistas at6 tentativas de utilizacAo 
pratica desses resultados. 

ARDEN ZYLBERSZTAJN - Dept°. de Flsica da UFSC - SC 

A maioria dos trabalhos tem se concentrado na IdentificacAo/ 
e classificagdo de concepgdes espontAneas. 
Se, por um lado, isto gerou umm ja considerAvel 	quantidade 
de material empfrico, o volumm de pesquisas direcionadas pa- 
ra aplicagoes curriculares e ainda pouco significativo. 	Um 
redirecionamento das pesquisas neste sentido, bem comn 	UM 
maior esforgo de reflexAo teArica,' seriam positivos para a 
Area. 

CCLIA D. URE - Depto. de Fisica da UFF - Niteroi-RJ 

FUNcOES DO LABORATORIO NO ENSINO DE FfSICA 	 (Audit6rio A.Volta) 

YASSUKO HOSOUME - (Org.) - Instituto de Ffsica da USP - SP 

Dentre a maioria dos trabalhos apresentados em congressos ou 
simposios pode-se extrair que o laboratArio 6 encarado COMO 

algo que serve para facilitar o ensino de certas relagdes ff 
sicas, umm atividade de motivagdo, ou ainda, comn aquela ati 
vidade "mais concreta" na aprendizagem de conceitos.Estes ob 
jetivos do laborat6rio parecem indicar que ele 6 apenas uma 
atividade pedagAgica que facilita a compreensdo de certas 
leis ffsicas, relagoes ou conceitos. 
Sera que uma atividade experimental 6 apenas complementar ou 
comporta um saber diferente daquele de um conhecimento te6ri 
co? 0 que 6 uma atividade experimental? Sera que umm ativida 
de experimental 6 realmente mais "simples" do que una ativi-
dade, por exemplo, de leitura de texto? E possfvel compar6- 
las? Uma discussAo sobre questoes desta natureza 6 fundamen-
tal para una melhor compreensdo das fungdes do laborat6rio 
no ensino de ffsica de 1g, 2g e 3g graus. 
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3/2 - TERCA 
	

DEBATES 

SUZANA L.DE SOUZA BARROS - Instituto de Ffsica da UFRJ - RJ 

0 narnero de tarefas a serem desempenhadas num Laboratdrio di 
datico 6 tgo grande que nem sempre o trabalho 	experimental 	- 
contribui para una aprendizagem significativa de Fisica. 
Apesar disto, o Laborat6rio tem ocupado por longos anos um:a 
posicao de destaque indiscutfvel, comn componente altamente 
desejavel e quando ausente, comn respons6vel por grande par-
te do insucesso educacional da Fisica nos diversos nfveis. 
Hoje, seu papel 6 bem mais questionado e at6 o proprio ensi- 
no centrado Nn "atividades do aluno" se encontra ern 	pauta. 
Pretendemms .discutirt I) aspectos relacionados com 	ensino 
aprendizagem e metodologia do laboratorio; II) alguns pontos 
que merecerimn major atencgo par parte dos pesquisadores, pa 

ra uma avaliagao cuidadosa do papel do laboratorio e III) aT 
guns resultados de alternativas viaveis ao trabalho de labo7 
rat6rio em pequnos grupos. 

MANFREDO TABACNIKS - Institut° de Ffsica da.USP - SP 

A principal funggo do laboratdrio didatico 6 propiciar um mn 

biente de observaggo, interpretaggo, modelamento e anglise 
de fenOmenos, erm que se passam aplicar conhecimentos te6ri-

cos adquiridos (ou por adguirir), em situagoes reais, bem di 
ferentes daquelas idealizadas nos mndelos estudados nas au-
las te6ricas. Paralelamente, 6 tambem o local de treinamento 
de tecnicas experimentais (de preferencia modernas), comple-
ment° indispens6vel formaggo do ffsico. Eventualmente,pode 
ser utilizado para complementar a teoria, ensinar- elementos 
de teoria de erros e demonstrar leis da ffsica "para os alu-
nos caticos". 

INSTRUMENTAcA0 E PRATICA DE ENSINO DE FISICA 	 (Sala 202) 

MARIA JOSE P.ALMEIDA - (Org.) - Faculdade de Educaggo da UNICAMP - SP 

Muitos dos questionamentos que a longo tempo vem sendo fei-

tos em torno das disciplinas: Pratica e Instrumentaggo para 
o ensino ministrados por professores sediados respectivamen-
te na Faculdade de Educaggo e no Departamento ou Institut° de 
Ffsica das universidades, tem gerado torno dos conte6dos 
a serem ministrados nessas disciplinas. (Acredito que a ten-
tativa de avangar o est6gio atual das discussbes deve recupe 

rar os papeis que se pretendem atribuir a essas disciplinas 
ao instituf-las COM parte do conterldo minim° dos cursos de 

licenciatura elm Fisica. 
Pensar essa recuperaggo, tomando comm pano de fundo especi- 
ficidades do ensino da Ffsica e problemas relativos 	dico- 

tomia 	teoria-pratica- se consistitui ao meu ver umafonte de 
questoes relevantes para debate. 

20 



• 

3/2 - TERcA 	 DEBATES 

LUCIA C.ALMEIDA - Depto. de Fisica da UFF - Niteroi - RJ 

Nos cursos de Licenciatura existe a necessidade da 	integre- 

geo entre os conte6dos especificos e os pedagegicos. Uma das 

disciplinas que se propee a fazer essa integrageo 6 a Instru 
mentageo para o Ensino. Na nossa concepgeo, verios seo os 

"instrumentos" necessarios 	boa formageo do professor,entre 

• eles: anelise dos diversos materials 	didaticos 	existentes 

com suas propostas metodolegicas; discusseo das ideologias 

transmitidas atraves dos conteodos de Fisica do 22 grau; re-
flexeo sobre as diversas realidades das escolas de 22 grau, 

alertando para falsa relageo: alunos das classes.populares - 
alunos de baixo rendimento; construgeo e manuseio de mate-

rial didetico acompanhado de metodologia e ideologia explfci 

tas. Acreditamos que essa disciplina deva ser 	desenvolvida 

no Institut° de conte6do especffico e que seus 	professores 

tenham pelo menos experencia no ensino de 2g grau. 

ANNA M.P.CARVALHO - Faculdade de Educageo da USP - SP 

4/2 - QUARTA 
	

DEBATES 

EDUCAcA0 PARA A CIENCIA 	 (Auditoria Adma Jafet) 

VERA SOARES = (Org.) - Institut° de Fisica da USP - SP 

Nos altimos 4 anos a CAPES desenvolveu un progrorm de auxi-

lio, atraves do PADCT, visando a melhoria do ensino de Cien 

cias e Matemetica, coin enfase no 12 e 22 graus de ensino. 

Pretendonos neste debate apresentar e discutir: 

a) linhas gerais do programa: tipos de projetos, 	institui- 

goes financiadas, etc. 

b) apreciageo critica do desenvolvimento dos projetos. 

c) resultados obtidos. 

d) criterios para una possivel continuidade. 

• EDA B. COUTINHO - CAPES - MEC - Brasilia - DF 

CAROLINA BORI - Instituto de Psicologia da USP - SP 
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4/2 - WARTA 	 DEBATES 

.. 

LIVRO DIDATICO E POLfTICA DE ENSINO 

NELSON PRETTO - (Org.) - INEP - MEC - Brasflia-DF 

IDCIO PACHECO - Faculdade de Educaggo da UNICAMP - SP 

(Sala 211) 

    

---- 
Dentre as diferentes alternativas temdticas referentes 
pesquisa crftica on educaggo, o Livro Diddtico (LD), nos 61 
timns dez anos, pareceu congregar, por diversas razbes, que 
merecem ser aprofundadas, os elementos essenciais 	que vi- 
riam configurar urn retrato atualizado do nosso ensino, 	ou 
seja, um almejado conhecimento da escola brasileira perdido 
no tempo. Disto, seguiron-se pesquisas e programes de tra-
balho voltadas as caracterfsticas e tendencias desse mate-
rial diddtico que, on 61tima deveriam apontar as 
caracteristicas e tendencias do ensino nas escolas. Nessas 
circunstancias, salvo melhor jufzo, o LD tornava-se elemen-
to de acesso escola, de cujo estudo sistematico poder-se-
ia depreender os principais problemas a serem tratados pos-
teriormente. Sobre esse aspecto, merece destaque uma primei 
ra questgo para que se reflita a respeito: ate que ponto o 
LD, comm tuna de pesquisa, contrariando a sua funggb origi-
ndria, passou a se confundir com o problem:a en.si?Cabe res-
saltar, apenas para efeito de justificative de procedencia 
da questa°, que pesquisas sobre o terna tem tecido crfticas 
principalmente aos conteddos dos LDs, deixando para o segun 
do plano -a sua dimensgo metodoldgica, o que faz corn 	que a 
pesquisa crftica acabe-por se distanciar dos seus 	reais 
prop6sitos. 
Sabe-se que a dimensgo metodologica do LD (de Ffsica,em es-
pecial), no tocante ao processo ensino aprendizagom, tem 
influencia determinante sobre o trabalho do professor on sa 
la de aula. Sabe-se ainda, que tal influtncia consubstancia 
se on esquemas estruturados conceitualmente, onde predomina 
a descriggo codificada on lugar da observaggo e interpreta-
gto dos fentmenos. Levando-se em conta que nas aulas de Fl-
sica tem predaminado, com raras excegoes, os esquemas impos 
tos pelos LDs, 6 pertinente discutir-se sobre as crengas e 
precektos de ordem metodoldgica, psicologica, epistemoldgi-
ca, etc... que sedimentam tais esquemas. Como decorrencia 
desses aspectos cabe perguntar-se que posiggo se-deve assu-
mir quanto ao LD. A quem cabe a responsabilidade de produ-
zl-lo? Afinal, o que vem a ser um LD e qual a sua funggo no 
process° de ensino-aprendizageme 
Diante de tais questees, o LD parece caracterizar-se 	COMO 
um tema relevante a ser pesquisado. Todavia, 6 necessdrio / 
que se defina de forma MaiS clara os problemas educacionais 
dos quais o LD ocupa tgo s.anente o lugar que Ihe 6 prepria 
caso contrdrio corre-se o risco de tratarmos de falsos pro- 
blemas forjados sem esstncia. Por ora, 6 suficiente lembrar 	 111 

dos efeitos que tem sido produzidos nos Orofessores as pou- 
cas e distorcidas informagoes que os mesmos tem recebido a-
cerca das conclusees estabeleciddas pelas pesquisas sobre o 
LD. 
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5/2 - QUINTA 	 DEBATE ONICO 

EDUCAcA0 E CONSTITUINTE 

Auditerio Abraao de Moraes 

Debate com ampla participag5o do ple 
nario e presenga de representantes de 
entidades. 

LUIS CARLOS DE MENEZES (Org.) - Instituto da Fisica da USP - SP 

Poucos duvidam que uma Assembleia Constituinte n5o congressual, eleita em 
pleito independente, representaria melhor os interesses populares e nacionais. 
Ainda que aceita esta contingencia, 6 notavel a carencia de propostas articu 
ladas que tenham alcangado a consciencia popular na defesa desses mesmos 
interesses. Se nos restringirmos a clamar por "mais verbas para a Educa-
g5o", "mais verbas para a Sai "mais verbas para a Agricultura", teremos 
uma Constituig5o estritamente reivindicataria: "mais verbas!". 
A Educag5o nas Ciancias, com que nos ocupamos neste Simpasio, essencial 
tanto para a autonomia tecnolOgica (portanto para a independencia nacional) 
quanto para a emancipag5o do cidad5o na sociedade moderna, emancipagao e 
autonomia estas sem as quais 6 ficticia a soberania nacional. Se n5o souber-
mos estabelecer estas correlactles, subsidiando sua incorporag5o efetiva no 
texto constitucional, neste caso soberania nacional tera tratamento retOrico 
ligado a uma mal definida "vontade npcional" ou, o que 6 pior, sera traduzi 
da por defesa militar de fronteiras. Mesmo nos recentes e estrategicos de-
bates congressuais sobre a defesa do mercado tecnolagico nacional, a ques-
t5o educacional correlata tem sido grosseiramente subestimada. 
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CURSO'S 

1. CURSOS DE CONTEODO CURRICULAR (12 E GRAUS) CONCEBIDO A PARTIR 
DE CONSIDERAVIES sOcio-cuuruRzus 

1.a - ENSINO DE CIENCIA NO 19 GRAU A PARTIR DOS PROBLEMAS DA COMUNI 
DADE - M. Pernambuco (Depto. de Educagao da UFRN - Natal, RN), J. A. ArT 
gotti (Depto. de Fisica da FEI - S.B.Campo, SP), D. Delizoicov (Universidade 
Taubate - Taubate,SP) 	 Sala 201 

Apresentaremos inicialmente uma proposta ample de ensino-aprendizagem que 
defendemos para o grau, que pressupbe uma identificacao corn os problemas 
da comunidade onde se insere a escola.Ao longo do curso, discutiremos um curri-
culo recentemente produzido e aplicado, fundarnentado na proposta. Os aspec- 
tos mais relevantes como a concepgao'de Paulo Freire para o ensino de 
Ciencias, as questhes de natureza instrucional e as especificidades do contefido 
introdutorio de .Ciencias sera° priorizadas. 

_1.b - TRABALHO HUMANO E USO DE ENERGIA - Vera Soares (Institut° de Fisica 
da USP, SP), 3.D. Vasconcelos - (Colegio Sta.Maria, SP) 	 Sala 202 

0 objetivo do curso 6 apresentar uma proposta, na forma de texto, pare discus 
sao com alunos da 72 ou 	serie do 12 grau de ensino sobre o tema Energia. 
Neste texto conta-se um pouco da histdria do uso de energia, discute-se as prin 
cipais fontes de energia conhecidas, descrevendo o aproveitamento humano. 
ciclos naturais e apontar os prejufzos ambientais que podem resultar do uso in 
tensivo da energia. 

1.c — MECANICA NO 2g GRAU PARTINDO DO COTIDIANO - Aurelio G.Filho, Ana 
Cecilia Copelli e Suely B.Pelees - (GREF,CAPES,SE,IFUSP,SP) 	 Sala 113 

Pretende-se °presenter uma proposta de ensino de Mecanica no 2g Grau, par - 
tindo-se da realidade concreta e de vivencias cotidianas dos estudantes e pro-
fessores. Alguns materials experimentais e textos com este enfoque, produzi-
dos pela equipe do GREF, sera° utilizados no decorrer do curso. 

1.d - ELETRICIDADE NO GRAU PARTINDO DO COTIDIANO - Carlos Toscano e 
3airo A. Pereira (GREF,CAPES,SE,IFUSP,SP) 	 Sala 112 

Pretende-se apresentar uma proposta de ensino de Eletricidade no 29 Grau, par 
tindo-se da realidade concrete e de vivancias cotidianas dos estudantes e pro-
fessores. Alguns materiais experimentais e textos com este enfoque, produzi - 
dos pela equipe do GREF, sera° utilizados no decorrer do curso. 
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CURSOS 

2. CURSOS DE 1NTERESSE METODOLOGICO E DE INSTRUMENTAcTO 

2.a - DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E ENSINO DE CIENCIA - Lino Macedo (Ins 
tituto de Psicologia da USP,SP) 	 Sala 213- 

Serdo discutidos dois experimentos de Piaget sobre nogdes ffsicas, com enfoque 
nos estadios de desenvolvimento (pre-operatOrio, operat6rio concreto e formal) 
para a estruturagdo daquelas nocoes. Alern disso, discutir-se-6 o processo de 
tomada de consciencia que possibilita a compreensao "cada vez melhor" daque-
las nogoes. 

2.b METODOLOGIA DO ENSINO DE FISICA - Alberto Villani (Institut° de Fisica da 
USP,SP) 	 Sala 211 

Recentes resultados das pesquisas em Educagdo Cientffica tern apontado para 
a importaneia da mudanga conceitual no Ensino de Ciencia (i.e - a passagem 
de uma concepgdo espont9nea ou comum sobre um fenOmeno natural para uma 
concepgdo cientffica do mesmo) . 
Durante o curso serdo caracterizadas as dificuldades e os problemas 	envolvi- 
dos na mudanga conceitual e serdo discutidas as diferentes maneiras 	de esti- 
muld-la segundo os diferentes enfoques comportamentalista e construtivista. 

2.c - CONCEPOES ESPONTANEAS EM FfSICA - Eduardo A. Terrazzan - ( Institut° 

de Fisica da USP, SP) 	 Sala 203 

Saito tratados e discutidos modelos espont9neos em dindmica elementar: forga, 

massa, energia, cinemdtica, referenciais. 

2.d - OTICA COM ELEMENTOS SIMPLES PARA 0 USO DO 19 e 29 GRAUS - J. J. 
Lunazzi - (Institut° de Fisica - UNICAMP - Campinas,SP) 

(Este curso ndo sera ministrado). 

2.e - INSTRUMENTAcA0 PARA 0 ENSINO DE FISICA - A.de Moura Vaz da Silva, 
A.F.Figueiredo Neto, M.Cristina Duarte, M.P.P. de Oliveira - (P6s-Graduagdo do 

Institut° de Ffsica da USP,SP) Sala 210 

A elaboragdo de experimentos de ffsica envolvendo materiais que fagam parte 
do dia-a-dia do professor e do estudante favorece a utilizagdo do laborat6rio 
nas escolas de 19 e 29 graus. As razdes subjacentes a tal proposta de construgdo 
de material experimental e a propria elaboragdo de alguns equipamentos dessa 
natureza serdo os temas deste curso. 
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CURSOS 

2.f - MICROCOMPUTADORES NO ENSINO DE FISICA - Fuad D. Saad - (Instituto de 
Flsica da USP,SP) 	 Sala 103 

Visando ilustrar os princIpios de funcionamento e programagdo do computador, 
serd oferecido durante o Simposio, um curso destinado a principiantes, sobre a 
utilizagdo e manipulaggo do computador, onde o participante terd a oportunida 
de de manipular e mesmo fazer pequenos programas, com o objetivo de verifi-
car o potencial deste novo recurso instrucional e de possibilidades de utiliza-
gdo no ensino de Ffsica. 

2.g - 0 MICROCOMPUTADOR NA APRENDIZAGEM DE FISICA - Luiz F.Nunes Sa - 
(Colegio de Aplicaggo da UFRGS - Porto Alegre, RS) 	 Sala 115 

0 curs° se divide em duas partes: a primeira seria uma discuesdo a 	respeito 
dos pressupostos epistemoldgicos que estdo por detras do uso do computador no 
ensino de Fisica, como simulador de realidades; a segunda seria a apresentagdo 
de programas, propriamente ditos, e a exploragdo que se pode fazer dos mes-
mos com base nos principios propostos. 

3. CURSOS DE INTERFACE FISICA/HISTORIA/CULTURA/IDEOLOGIA 

3.a - PRECEDENTES HISTORICOS DA TEORIA DA RELATIVIDADE - Roberto 	A. 
Martins - (Institut° de FIsica da UNICAMP - Campinas,SP) 

Auditoria A. 1■Aoraes 

Pretende-se discutir principalmente os estudos anteriores a Einstein. Ndo sera 
• abordado o desenvolvimento posterior da pr6pria teoria einsteiniana. 

3.b - TERMODINAMICA E ELETRODINAMICA NO CONTEXTO DAS REVOLUCCES 
INDUSTRIAIS - Alexandre Medeiros - (Depto. de Fisica da UFRPE - Recife,PE) 

Sala 207 

Sera° abcirdados os seguintes topicos: 1) - A origem dos trabalhos sobre calor e 
os problemas da mineraggo. 2) - A evoluggo da iddia de carga eldtrica no sd-
culo XVIII. 3) - A Revoluggo Industrial e a maquina a vapor. 4) - A eletricida 
de no contexto da segunda Rev°lugdo Industrial (Alern5): 

3.c - ORIGENS DO CONCEITO DE ENTROPIA - HISTORICIDADE DO CONHECIMEN-
TO CIENTIFICO - Amelia I. Hamburger - (Institut° de Fisica da USP, SP) 

AuditOrio A.Volta 

Sergo focalizados trabalhos de Carnot e de Clauseus sobre energia e entropia 
e as leis da termodindmica. Falaremos um pouco das ideias sobre o calor em 
epocas precedentes. 

3.d - ANALISE DA IDEOLOGIA EM CURSO 13ASICO DE FISICA - Roberto Kishinami 
(Institut° de Fisica da USP, SP) 	 Sala 208 

Apresentaggo e discussdo de Metodologia de Andlise das relagbes institucionais, 
em atividades didatico-pedagogicas, a partir de elementos da pratica dos dife-
rentes participantes destas atividades. 
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4. CURSOS DE INTERFACE FISICA/TECNOLOGIA - FISICA/OUTRAS CIENCIA5 

4.a - LASER E FIBRAS OTICAS - Carlos Arguello (Institut° de Fisica da UNICAMP - 
Campinas, SP) 	 Sala 212 

(NA° .recebernos o resumo do curso ate o moment° da publicag5o deste cadernc) 

4.b - ASPECTOS DA TERMODINAMICA NA CIENCIA DOS MATERIAIS - Arnaldo H. 
Paes de Andrade - (Dept°. de Metalurgia Nuclear - IPEN, SP) 	 Sala 114 

Ser5o apresentados os conceitos basicos da Termodinamica para o entendimento 
dos sistemas metelicos mais comumente utilizados na tecnologia, como exemplo: 
os agos, ligas de aluminio, ligas de cobre,etc., todos materiais de grande apli-
cag5o pretica. 

4.c - A MICA DA TERRA - Igor Pacca - (Institut° AstronOmico e Geof Isle° 	da 

USP - SP) 	 Sala 206 

Origem, evolug5o e composign da Terra. A forma e a gravidade da Terra. As 
ondas sfsmicas e a estrutura da Terra. 0 campo magnetic° da Terra. A radioa-
tividade e a gerag5o de calor na Terra. Geodinamica. A deriva continental e a 
tectonica de places. 

4.d - ASTRONOMIA - Roberto Bozcko - (Institut° AstronOrnico e Geof [sic° da USP - 

SP) 	 AuditOrio Adma Jafet 

Como a Astronomia colaborou na confecg5o de calenderios e na medida do tem-
po. Determinag5o da estrutura e das distancias no Sistema Solar. Astroftsica — 
a ffsica dos laboraterios aplicada aos astros. Origem, evolugAo e morte das 
estrelas. Cosmologia — a estrutura, origem e evolug5o do Universo. 

4.e - EFEITOS BIOLOGICOS DA RADIAcA0 IONIZANTE - Emico Okuno - (Institut° 
de Fisica da USP, SP) 	 Sala 205 

Toda e qualquer radiaggio ionizante provoca algum efeito biologic°. Entretanto, 
desde que o mundo existe, ele este exposto radiagDo naturalmente existente , 

chamada radiag5o natural ou de fundo. Ate meados de 1940, as principais preo 

cupagoes dos cientistas eram os efeitos sornaticos, principalmente os 	agudos, 

que s5o os efeitos que aparecem na pessoa irradiada. Desde ent5o, pouco 	a 

pouco as preocupagoes mudaram para os efeitos geneticos, que sat) as mutagbes 
que ocorrem nos genes e que afetam os descendentes da pessoa exposta. Entre-
tanto, com o acumulo de dados e informagoes, a partir de 1960, os cientistas 
passaram a se preocupar com os efeitos da radiag5o de baixo nivel que sno can 
cerfgenos. Desde o infcio do seculo, especialistas em protegAo radiolOgica criam 
normas com recomendagoes para proteger os trabalhadores com radiag5o, assim 
coma a populag5o em geral, contra os efeitos danosos da radiag5o ionizante. 

26 



GRUPOS DE TRABALHO 

Os temas dos grupos de trabalho sergo definidos ao final de cada mesa-re-
donda, segundo os aspectos principais que tenham sido abordados nas discuss-des cor 
respondentes. 

Para cada grupo sera tambern indicado um coordenador, responsavel pelo en-
caminhamento dos trabalhos. As salas reservadas para os varios grupos esCao indi-
cadas abaixo: 

Dia 2/2 Dia 3/2 Dia 4/2 

MR GT Sala MR GT Sala MR GT Sala 

A-1a 115 B-1a 115 C-1a 115 

A-1b 116 aS I3-1b 116 U C-1b 116 

A-1c 117 B-1c 117 C-1c 117 

A-2a 205 B-2a 205 C-2a 205 
1,1 

CsJ 
A-2b 206 0;1 B-2b 208 C-2b 206 

A-2c 208 B-2c 213 C-2c 208 

A-3a 201 B-3a 201 C-3a 201 

„z' 11-3b 203 B-3b 203 C-3b 203 

A-3c 212 B-3c 212 C-3c 21.2 

Dada a multiplicidade de grupos e temas e visando facilitar a sistematizaggo 
das varias quest-13es, havera uma coordenagao geral dos grupos referentes a cada 
grau, responsavel tambern pelo encaminhamento das plenarias de grupos de trabalho. 

Grau 
Coordenadores: Marta M. Pernambuco, Fac. de Educaggo da UFRN, RN 

29- Grau 
	Sergio B. Scala, Depto. de Fisica da UFMT, MT 

Coordenadores: Fernanao D. Prado, Depto. de Fisica da UNESP, Rio Claro, SP 
Alexandre Medeiros, Depto. de Fisica da UFRPE, Recife, PE 

Grau 	- - - 

Coordenadores: Ildeu de C. Moreira, Depto. de Fisica da UFRJ, RJ 
Alexandre Nader, Depto. de Fisica da UFPA, PA 

4/2 - QUARTA 
	

PLENARIAS DE GRUPO DE TRABALHO 

PLENARIAS DOS GTs REFERENTES AO 19 GRAU 
	

(Auditbrio Alessandro Volta) 

PLENARIAS DOS GTs REFERENTES AO 2g GRAU 
	

(Audit6rio Abrado de Moraes) 

PLENARIAS DOS GTs REFERENTES AO 3g GRAU 
	

(Auditoria Adrna Jafet) 
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ENCONTROS 

Os Encontros ser5o realizados paralelamente aos grupos de trabalho, e seu 
encaminhamento sera definido pelos participantes. 

. 	Alguns Encontros ja propostos seguirgo a seguinte programagao: 

Dia 3/2 - terga 	 Sala 114 
Encontro 1 (para pesquisadores em ensino de Fisica) 

A ESTRUTURAcA0 DA AREA: PARAMETROS E ENGUADRAMENTO ACADEMIC° 

Dia 3/2 - terga 
	

Sala 118 . 
Encontro 2 (para professores de cursos tecnicos e de engenharia) 

PROBLEMAS DO ENSINO E A QUESTA0 DA CARREIRA 

Dia 4/2 - quarta 	 Sala 213 
Encontro 3 (para professores de Frsica no 29 grau) 

ENTIDADES DE CLASSE E A MELHORIA DAS CONDIOES DE TRABALHO 

Dia 4/2 - quarta 	 Sala 114 
Encontro 4 

REVISTAS E PUBLICAcOES NA AREA DE ENSINO DE FfSICA E CIENCIAS 

Outras propostas de Encontros dever5o ser encaminhadas 	Secretaria da 
SBF para divulgagao e indicag-ao de sala, 
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A - ENSINO DE 1g2 GRAU 	 Sala 211 

Coord.: PolOnia Altoe Fresinato - Depto. de Fisica, Fund.Univ.Est.Maringe, PR 

Al 

PROJETO "ENSINAR" - A FrSICA PARA PROFESSORES DE 19 GRAU. 
P.R.Frota  -Dept9 de Fisica,UFFI e Marcos M.Pagels de Si-Col.Mun.  
'Euripedes de Aguiar',Teresina-Pi (SESU/MEC-UTPI) 

Ao tempo em que se monta o Projeto Pensar visando a melhoria 
do ensino de Ciencias efetuado pelas escolas municipais,ligadas a Secretaria Municipal de Educagao,tendo como objetivo a quebra 
do ciclo vicioso Aulas de verbalizagao/falta de embasamento te6 
rico,langou-se junto aos professores de Ciencias,na ativa,minis 
trando aulas para as turmas de 5a a 8a series,um questionario " 
abordando os aspectos :desistencia , insucesso,condig6es reais ' 
de trabalho,laboratOrios,metodologias e tecnicas empregadas por 
aqueles iirofessores. 

Este trabalho 6 a descrigdo dos dados apurados nesta sondagen 
diagnostica pela equipe enearregada da execugao do Projeto. 

0 ENSINO DE CIENCIAS DE Sa A 8a SERIE ,EM ESCOLAS DE TERESINA-PI 
P.R.Frota  e J.F.de Arailjo,CEZG  e CEJCA,Teresina,PI (UFPI) 

Em levantamento efetuado por professores e alunos de Fisica da 
UFPI,objetivando descrever a real situagao do Ensino de Ciencias' 
efetuado nas escolas de 19 grau maior,de Teresina-Pi,dentre as " 
conclusoes apresentadas,destacam-se:desinteresse do professor em 
buscar novas tecnicas e metodologias para sua transmissao;turmas' 
numerosas;recursos financeiros escassos;ausencia quase total de ' 
laboratorios,os existentes,pelo material e instrumental privile-,- 
giam o ensino de Biologia; inexistencia de aparato voltado para o 
ensino de Fisica;sistema de avaliagdo falho,centrado na prova de 
conhecimentos como Calico meio capaz de medir o desempenho do alu-
no; alunos segundo a concepcao banciria,desmotivados e sem parti-
cipagdo efetiva no processo ensino-aprendizagem. 

A2 
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DMA METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CIENCIAS EM ATIVIDADES 

EXTRA-CURRICOLARES COM ALIINOS DE 12 MAU. 

Milton Hiroaki Shimada, Claudete Lavandoski e Nivaldo de Oliveira Greeio, 
Coordenadoria de Divulgagao Cientifica e Cultural do.IFQSC-USP, Sao Carlos 
- Sao Paulo. 

No desenvolvimento de atividades extra-curriculares, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos oportunidade de realizarem projetos, evidenciou-
se a necessidade de uma metodologia pare propiciar um desenvolvimento coe-
rente e convergente ao objetivo, do aluno e da atividade como um todo. Vis 
to a existencia de uma multitude de interesses, conhecimentos, aptidOes e 
expectativas dos participantes, esta constituiu-se na divisao em grupos e 
interesse e/ou situagao comum, existindo pare cada grupo uma estruturacao 
de atividades e conteildos; temporariamente; visando que o participante ad 
quire neste tempo capacidade de propor e conduzir um projeto, vievel, den-
tro das condicees existentes no meio. 

Este metodo vem sendo utilizado por na na orientacao de Clubes de 
Ciencia, a dois anos, com sucesso. 

MATERIAL INSTRUCIONAL PARA ENSINO DE FISICA NA 84 SERIE DO 19 GRAU 
Rolando Axt, Victor Hugo Guimaries  e Maria Helena Steffani,  Ins- 
tituto de Fisica da UFRGS, Porto Alegre, RS (CNPq, Nova Universidade) 

Ser5 descrito um projeto (desenvolvimento de textos e equipa-
mento), em andamento no IFUFRGS, destinado a prestar auxilio a 
professores interessados em melhorar o ensino de -Fisica na disci 
plina de Ciencias. 0 projeto envolve construcio de daze -canjunto 
de equipamento para cedencia por emprestimo e cursos para discus 
s5o do conterido de Fisica com os professores. 

Atraves dos experimentos propostos procura-se valorizar o tra 
balho em grupo com o objetivo - n5o de verificar conceitos - 
de introduzir e de propiciar a discuss5o de ideias para auxiliar 
na aprendizagem desses conceitos e na compreens5o das leis fisi 
cas. Os textos refletem essa mesma rotina pois todo o di5logo 
o aluno depende de dados experimentais e evolui 	medida que ele, 
atraves da an5lise desses dados, se apropria de novos conhecimen 
tos. 

A Enfase do projeto 	dada nao sO 5 aquisicao de conceitos,pois 
existe, tambem, a preocupacio de vincula-los a questdes mais pro' 
ximas do dia-a-dia dos alunos, incluidas ora no prOprio texto, 
ora em exercicios sugeridos no final de cada unidade. Oportuna-
mente apresentada uma perspectiva histOrica, confrontando-se a 
versEo atual de conceitos e teorias com aquelas de outrora. 

A3 - 
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ATAO DO HOMEY 
Ana M.Heiderich, Denise de Freitas, Iuiz Carlos Ferrer,Maria B.  
de A.Freitas,Silvia R.C.,Suzani C.de Souz2:„, Maria J.de Almeida 
Escolas PUblicas Estaduais do Estado de Sao Paulo,(IIIIICAMT — 
CAPPS) 

Cs objetivos norteadores sao: AuCriar asinhasuisto 4 ,Acredi 
tar nele mesmo,como alguem capaz de) CamLnhar, ainda que ajuda 
dos, com os proprios peg. B—Pereepcao de interagOes,incluindo—
se a ele prOprio. C—Postura em relagao a Oiencia; —Ciencia com 
todo o envolvimento social a-politico. Ciencia,como-um deter—
minado tipo de conhecimento. 

Energia, o contelido trabaihado neste projeto, alem de estar. 
vinculado ao desenvolvimento social, eConOmico, politico e His—
terico, permite a integragao de vA.rios.assuntos que niarmalmente 
cao tratados isoladamente, facilitando a interdisciplinariedade 
ao trabaihar Oiencias no 19. 
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FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E GRAVITAgA0 PARA PROFESSORES DE 19 a 
49 saus Silvania S. Nascimento  e Ernst W. Hamburger,  IFUSP, 
-Sao Paulo, Sao Paulo. 

Um curso discutindo tOpicos de astronomia elementar e gravita 
gio foi oferecido a professores da rede oficial de 19 a 49 seri-
es do 19 grau , atingindo duas comunidades diferentes. A primeira 
professores da cidade de Sao Paulo e a segunda , professores de 
Registro e Sete Barras (Vale do Ribeira ), uma das regioes mais 
pobres do interior paulista. 

A proposta de curso, contem seminarios, debates, dramatizago-
es 'e atividades priticas que discutem fenemenos como dia e noite, 
fases da Lua, face oculta da Lua , estagoes do ano, movimento das 
estrelas etc. Cada uma destas atividades visa instrumentalizar o 
professor a desenvolver abordagens alternativas deste conteUdo em 
sala de aula. 

Esta mesma estrutura de curso foi aplicada anteriormente a 
professores de geografia e biologia do 29 grau ( jan./86) e a pro 
fessores de cienclas do 19 grau ( jul./86 ),,0 conhecimento sobr 
us fenomcnos e modelos astr5nomicos foi incOmpleto para os tres 
grupos. Nas discussoes, as professoras de ." r 49 privilegiaram 
aspectos metodolOgicos de interagao com as criangas, ao passo que 
os demais se interessaram mais pelos modelos fisicos. As avalia-
dies mostram as dificuldades de expressarem estes modelos. 

A5 - 
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! 	 LAPECO 	UMA FYPN-,IrtlflIA THITPnTSrfri Tw ■ F. 

I I 
	

,,Y1PAH. 	 n. Sh,,nde(,_ K. M, Gessine,r, 
1 
	

R. St.(,..n e S. G. P"ries 	ficT41.7. (PAnr.-r-PEC) 

v.7:.sta eperiencia +of 	dosenvol,,ida 	 o.cur57.;.. 
e,:iensAo realizado pelo Grupo de lrabaihn 	 Nen:, 

para professores de primeiro dr,Au. Dur.wte o 
fora.ou-sQ 	um orupo 	cuja proposta 	de trabalho 	reql.er 
conhecimento da orieotacAo solar em Porto Alegre. Poram criadoa 

m,Idolos (maquetes) que pormitiram a simulacAo da sombra durani, 
o sotsticio de verao, solsticio de inverne.e a observat3c das 
ostacbes durante o ann. 	vez dominada a concuituaco para. o 
entendimento do fenomeno, passou-se a adaptar o .).ssonto para o 
nfvel-de primeiro grau- Resultaram tres etapas% 

ideia inicial -•0 que es alunos sabiam sobre.o assunto e 
come explicavam o fennmeno. 

Investigacgo - confrontaco das idejas iniciais com 
observacAo direta do fenomeno usando instrumentos simples. 

AplicacAo - construcAo de um esouema rolatiyo ao 
fate observado, determinac.Ao da Altura-de ohjetos ata.v6s de sw:,.• 
sombra, orientac&o de resid8ncias, pecas PM 

residbncias com orientacAo solar conhecida. etc. 

A experioncia foi feita com alunos de quarta a oil,. 
series, em diferentes escolas, * se mestrou motivadora PIC) toda 
as series mencionadas. 

A8 
0 ENSINO DE FISICA NO MAGISTERIO 

Oswaldo Borges Bonolo, EESG. Anibal de Freitas, Campinas, S.P. 

Os resultados apresentados aqui foram elaborados tendo como 
base dados levantados durante um curso de ffsica oferecido para 
tres turmas de magistdrio. 0 nosso objetivo foi atender uma rei 
vindicagao dos alunos que desejavam um curso voltado para suas 
necessidades especfficas. 

A alternativa adotada para atingir nossa meta foi montar um 
"laboratOrio de ensino", para onde foram levados numerosos mate 
riais, instrumentos de medida e ferramentas, tudo de custo mui-
to baixo. Partindo desse material foi possfvel trabalharmos mui 
tos conceitos ffsicos sempre tendo como perspectiva um contato 
ffsico entre o aluno e o conceito estudado, o que se cid atraves 
do ato de medir. Ao mesmo tempo que o aluno interage com o con-

ceito ele cria seu proprio material de trabalho. 
As vdrias formas de abordarmos o mesmo problema nos levou a 

construir quebra-cabegas partindo do Teorema de Pitagoras; o ca 
rater de lei do numero "pi" ficou estabelecido; o Princlpio de 
Arquimedes foi redescoberto por comparagao, arames retorcidos 
a3udaram-nos estabelecer a proporcionalidade da densidade homo-
genea; um tijolo vazado mostrou-nos a possibilidade de substitu 
irmos problemas por outros equivalentes mais prOximos do aluno. 
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PROPOSTA DE PROGRAMA E DE METODOLOGIA PARA AS OISCIPLI-
NAS FISICA E QUIMICA-MAGISTERIO laJ4a SERIE 19 GRAU. 

Jairo de Souza Ramos + 

Numa abordagem humantstica propoam-se a procura efe 
tiva da relagao educandos disciplina,dentro do idecl da sim - 
plicidade de atividades,a partir de assimllaco imperceptivol 
de conceitos pelos estudantes-professores levando-os a descc-
bertas,interpretacOes de fatos,c concepcga de mettrisl eid:1 
tico para situacous proirissionais futuras.no 19 Grau Elemon - 
tar. 

Toda pratica pedegagica sugerida o g,datitro de ura. 
filosofia de "Educac3c Aterta a Mudangas".capaz de dar um no 
vo rumo a futures profoesores-educadores. 

0 trabalho proposto .desenvolvido a partir da Gam) 
iha cuidadosa de temes e de metodologia adequaea,que procure 
aproveitar de maneira segura,a bagagem trazida pelos estudan-
tes. 

+ MIT C/NST.OE TECNOLOG1A)- Fundaoito Percival Farquhar(UNI-
VALE)-Zona da Mate e Vale do Rio Doce,M.G. Prof.19/29.e 
39 Graus - Area de Ciencias e Matemitica . Rede POblica 
e Rede Privada - M.G. 

Curs° de-AtUalizacao kite-grad° de Ciencias:"ASPECTCS REGICNAIS DO ENSINO DE 
CIENCIAS7D0 i9 GB& Canteudo e-Metiodologia." 
FolOnia Alto& Fusinato, Ester Avila Mateus, Arnaldo Antonio Piloto,Maria Au-
gusta de Lima Arai-1j°, Aloisio Sueo Tanaka e outros professores dos Departamen 
tos de Fisica, Qamica, Matematica e Biologie da Universidade Estadual de bla-
ring& (MEC/SESu e FUEM). 

Dentro do Programa: "Integragao da Universidade cam o Ensino de 19 Grau", 
do MEC/SESu, a Fundagao Universidade Estadual de Maringa, atravas do seu Cen-
tro Interdisciplinar de Ciencias (CIC-FUEM), desenvolveu este curso de treina 
mento para professores de Ciencias de nossa regiao geo-educacional, no senti= 
do de direcionar o ensino de Ciancias em busca de solugoes dos problemas re-
gionais, mediante modificagoes dos conteudos e metodologias. 0 curso foi rea-
lized° no pPriodo de agosto a dezembro, cam a participagao de 60 professores, 
envolvendo 13 municipios. Os conte6dos desenvolvidos durante o curso tiveram 
uma abordagem Teorico/Pratica, dando enfase a atividade experimental, oom a 
utilizacao de material de facil aquisigaio e construcao. 0 curso foidividido 
em 5 fases, de 32 horas-aula cada, sendo os alunos divididos em 4 equipes,fa-
zendo atividades diferenciadas. Na Ultima fase, os alunos desenvalveram 
projeto de ensino de ciancias, a ser aplicado por eles, a nivel de sala de au 
la, em 1987. 0 trabalho foi orientado pelos professores do curso, envolvendo 
4 areas, sendo o tema central dentro da Biologie, procurando inter-relacionar 
de acordo cam o tema escoihido, as outras areas, cam o principal objetivo de 
ensimar Ciancias de uma forma integrada. 
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O PROJETO MEFE : UMA EXPERINCIA NA ZONA DA MATA MINEIRA 

Oderli de Aguiar,Luigi Toneguzzo,Vicente  de Paula Lelis,Fibio Hamdlton  Lego 
e Jose Mario Domingos  de Melo 

0 ensino de Ciencias Fisicas nas instituides de ensino de 12 grau da re-
gigo de Vigosa,Minas Gerais, mostrou-se,atraves de pesquisa-diagnOsticO rea-
lizada em 1982,excessivamente teerico e desfigurado da essencial dualidade 
teoria-pritica.Pera tentar reverter este quadro,um grupo de professores do 
DePartamento de Fisica da Universidade Federal de Vigosa,vem trabalhando des-
de entgo no desenvolvimento do Projeto MEFE (Metodologia para o ensino de Fi-
sica Experimental).Assim, equipamentos de todas as areas de Fisdca Basica , 
simples,de baixo custo e a maioria sem similares no mercado, foram entgo de-
senvolvidos,produzidos em serie e testados em'inUmeras instituides de 12 grat 
atraves de distribuiggo gratuita a escolas e professores.Tem sido tambem ofe-
recidos cursos de treinamento nas areas experimental e de instrumentaggo.Para 
maior implemented() do projeto,criou-se o Programa Agentes Mhatiplicadares e 
o Boletim Informativo "Ciencias em foco", que abrangem cerca de 40(quarenta) 
cidades da regigo de Vigosa. 

UMA PROPOSTA EDUCACIONAL ATIVA 
Ivan Sampaio de Oliveira,Jose Nilton de Souza,Hildelene de Castro  
Antonio Esposito Junior, Iakyra Borrakuens Couceiro-UFF-CIAC-II 

0 CIAC II 	uma instituigao que propoe formas alternativas e co 
plementares para a promogao social de criangas de 7 a 14 anos, do 
morro do PreventOrio,em Niteroi. 

Verificamos que a maioria das criangas sao reprovadas nas esco-
las onde estudam,com uma grande parcela nao passando da la serie 
do 12 grau.No dia-a-dia do professor a tendencia e incentivar e 
privilegiar aqueles que apresentam maior capacidade de decorar no 
menclaturas relativa ao ensino de ciencias,sem assimilagao dos cor 
ceitos.Ao nosso ver nao existem "bons" ou "mauS" alunos,existindo 
sem,metodos participativos ou selecionadores. 
0 nosso desafio neste Centro Integrado de Assistencia a Crianga 

4 ensinar ciencias para o conjunto dos ditos "maus alunos", sendo 
uma ciencia viva, nao alienante, onde a pratica de participagao e 
constantemente valorizada, e a cultura local e respeitada como mo 
la mestra da reconstrugao das ciencias pela crianga. 

'All 

A 12 
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UMA EXPERIENCIA NO ENSINO DE CIENCIAS NA ESCOLA PRIMARIA • 
Cesar Rangel Bastos; Cristiano de Mattos;Trancisco Guedes Neto 
(Projeto Fundao - Fisica; UFRJ) e Bilvia'Goulart (Escola Mun. Te 
nente Antonio Joio, SME (Projeto Fundao - Fisica; UFRJ) 

Seri apresentado um trabaiho experimental realizado na Escola 
Tte: AntOnio Joio. As aulas de Ciencias do CA a 4a. Berle foram 
desenvolvidas por uma eguipe, constituida por um Professor primi 
rio com especialidade em Fisica/Astronomia e'um grupo de. Licen-.. 
ciados em Fisica, com os seguintei objetivos: i) dar aulas de Ci 
encias com a participagio das criangas (trabalhos em grupo; •moTt 
tagem experiencias, etc.) e ii) tenter sensibilizaros RrofessU 
res Regentes pare um ensino pritico de Ciencias. 

Para demonstragio foram selecionadas algumas das atividades 
aplicadas em cada unidade,. i) movimento; ii) calor; iii)magbetis 
mo e iv) eletricidade. 

DESPERTAar UMA FROPOSTA DE ENSINO EE FISICA,NAS HABILITAOES 
DE 22 GRAU MAGISMIO. 
Gabriel Claudio Fernandes,  EEPSG Oswald() Januzzi/EEPSG Vieente 
Felicia Primo/MEG do Isairro Nosea Senhora. do Livramento - Buri 
tama/tirigui/Buritama, Sao Iatlo 

Oonsiderando lue, a gr:Jnde m4ioria das escolla 'dtcta real:7o 
rotsuem,no 2Q grau,cursor de formagao de professores primslrios, 

Considerando :111e,a parte de-dfteenvolvimento de atividadem pre 
psrstori7.s parz o entendimento dz Fisica, detenvolvida nae seri-
es eabsecuertes(12grau), com um enfolue bisico,de mec;nicz na 1g 
serie, proponho ums serie de experimentoz, para com itsto explo - 
rlr os ?Npectos mvOcos c funamentais ass ci;cnias,bem como esta 
belecr leituras.•vie m.otivc o interesec na form;17.0 de futuros 
cientifiat. - 

Leva.n3o-mt And:a em considervo lue a grande mtioria dat ha-
profistionalintet nas EEPSG. e 2ET ou2TZPSG, :lc din-

ci;lin;c cientificat. (Finietuimies) 	poero.em zr2sludumento, 
s:o formuladas dt forma cuperficial e rsle:- Aws L, um 2apla- 
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UNA ATIUIDADE DE CIt.CIA4 EM WUE OS ALUNOS CONSTROEM SEU PR6PRIO 
LIVA0 TEXTO: UNIDADE "A AGUA" 
Filinto dos Anjos do S. Branco, Escola Estadual Frederico Assve-
do, Sao Gongalo, R3. 

A partir da observagao da ineficiancia dos livros diditicos 
para o snsino de cancias, pri.icipalments por estarem fora da re 
alidads dos meus alunos, rasolvi eartir pars uma experiancia de—
trabalho sem livro, na qual os proprios alunos vao desenvolvan-
do os textos, tondo ao do ano letivo um livro fsito por a-
les com sua prOpria linguagem. 

Escolhi como exempla de atividads a unidade "A 4GUA", por es-
tar muito ligada a vida datodos tambem por constar diver - 
sos programas de 59 a 89 series. A atividade tam basicamente tra 
s stapass 

19 Questtes colocadas para motivar a discussao a a pssquisa 
29 Experiancias simples em sala de aula 
39 Conclosoes e elaboraglo dos taxtos 

0 CONCEIT° DE TEMPO PARA CRIANCAS DE la. e 2a. StRIES DO le 
GRAU 
Marieta Cunha do Nascimento, Jose Savio do O. Aralijo e Marta 
M.C.A. Pernambuco, Univ. Federal do Rio Grande do Norte , 
Natal, RN. 

SerA apresentade uma sugestao para o desenvolvimento do con 
ceito de tempo pra criangas em periodo de alfabetizagao, prio 
rizando as nog:6es de tempo progressivo e o carAter ciclico das 
medidas usuais do tempo, relacionando-as com as vivancias coti 
dianas das criangas e sua realidade social e afetiva. 

A15- 
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B - ENSINO DE 22 GRAU 	 Sala 202 

Coord.: Maria Ines Feitosa - Esc.Est.D.Silverio, Mariana e Univ.Fed.Ouro Preto, MG 

B1 

 

UM CLUDE DE CLIMCIAS DE NMI...SEGUNDO GRAD , 	• 	 • 

Claudete Livandoski, Milton Hiroaki Hiroaki Shimada, Coordenadoria de Di-
vulgagio cientifica e Cultural do IFOSC-USP,_Sio Carlos - Sio Paulo. 

Relatamos um clube de Cline/a de nivel segundo grau, onde foram desen-' 
volvidas atividades de interesse dos integrantem:-expedigOes e—projetos. 
cientificos, visitas a centros e feiras de ciencias, organize 
gio de uma feira de ciencias. 

0 objetivo do clube de ciencias como.um todo,Joi-o-de .desenvolver, 
senso de observagio e anglise, atravisIde.problematizigio.e questiOnamento 
de sugestOes e indagagaes, geradoras de projetos clentificos, ao nivel de 
sua viabilidade. Os projetos desenvolvidos forawo mais prOxime.-poseivel 
articuladas com as caracteristicas socials doeqiiteiesiados; dom'o-4compa-
nbamento constante de sua execugio por meio de anglise, discusio e 
xio (sintise) dos resultados parciais-e fi 	lcancados 	no 	projeto. . 	 . 

LEITURAS NO CURSO DE FfSICA DO ?2 GRAU 
Rovilson  Jose Bueno,,Escola Normal Oficial "Dr.Francisco Cam-
pos",Dores do Indaia,Minas Gerais 

Discute-se a contribuicao da leitura paradiditica ao de-
Oenvolvimento do curso de Ffsica no 22 grau.A relevancia de 
tarefas de estudo de textos e anLise de seus pressupostos 
sao evidenciadas,Mbstra-se como,em uma experiencia localixada, 
essa atividade e desenvolvida.Na experiehcia,textos de J.Verne, 
'H.G. Wells,E.W.Hamburger,H.M.NUssenzveig,RP.Feynman,entre ou-
tros,foram trabalhados pelos estudantes.t apresentada a recep-
tividade,pelo estudante,de periOdicos como Ciencia Hoje(SBPC) 
e Revista de Ensino de Ciencias(FUNBEC).Apresentam-se as difi-
culdades surgidas na avaliagao da atiVidade em termos de desem-

. penho discente. 
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INTERPRETACAO DE TEXTOS: LINGUA PORTUGUESA E/OU FISICA? 
M.Ines M. Feitosa, E.E. Dom Silvirio-Mariana/UFOP (MG) 

Com oobjetivo de diminuir a dificuldade representada pela linguagem no en 
sino de Fisica, propee-se que parte do espago destinado a interpretageo det67 
tos na Lingua Portuguesa possa ser desenvolvido com textos sobre Fisica envoT 
vendo questoes que so possam ser respondidas apes leitura decodificada erefle' 
xiva dos mesmos. Textos gerais(sobre histeria da Fisica,divulgageo 
etc.' podem ser trabalhados pelo prof. de Portugues enquanto que outros maises 
pecificos seriam desenvolvidos com o prof. de Fisica. 

Tem-se ate agora uma experiencia assistematica nessa aplicageo de textos 
mas que ja nos permite delinear alguns pontos. Os textos utilizados fazem par 
te basicamente do tepico "leitura" observado nos livros-texto de Fisica (Vol: 
I, II e III) de B.Alvarenga e A.Maximo onde as questees elaboradas sao propos 
tas a cada atividade. 

Embora nao se disponha de parimetros efetivamente medidos, percebe-se em 
muitos alunos, atitudes mais positivas diante de qualquer escrita versando so 
bre Fisica (em questees,problemas,textos teericos, etc.) desmi$tificando par7 
te da dificuldade no entendimento de sua linguagem especifica. Constata-setai 
bem a carencia (ou a falta de divulgagao) de textos adequados ao aluno nessT 
nivel. 

Propee-se a discussao da validade desse tipo de trabalho bem como da neces 
sidade de se elaborar novos textos, dirigidos aos alunos, ligados is mais 
riadas facetas de se perceber a Fisica... 

B4 - 
CONTEODO MOTIVADOR COMO AGENTE DE ENSINO/A2REEDIZAGEM 
Jergnimo Freire, SEC/RN-Colggio Marista, e M.Socorro Oliveira  

0 intuito de nosso trabalho mostrar como age a motivagio no ensino da Ff 
sica para alunos do 29 Grau de diferentes condigges psico-socio-ecougmicas.Em 
nossa metodologia aplicada observamos que a motivagio leva a um aumento na a-
prendizagem, dependendo do conteildo motivador. Este 4 o agente externo que in 
duz o aluno a raciocinar sobre acontecimentos do seu dia-a-dia, onde o mesmo, 
esteja relacionado com os modelos fisicos abordados em aula. Sao exemplos: a-
cidente de Chernobyl; racionamento de energia; descoberta de novos pogos de 
petrgleo, etc. A tecnica aplicada em sala de aula consiste em motivar o ensi-
no atravgs de recursos audio-visuais como tambers em visitas a locais relacio-
nados com o conteildo estudado (ex. hidreletrica). 

Observou-se uma dinamica maior nas aulas como tambgm foi visto todo o pro-
grama do curso. Dois resultados bastante significativos sgo a queda na memg-
ria mecgnica e participaggo maior do aluno em aula. 
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CURSO DE FISICAMERIMENTAL NO IIGRAU: UK DESAFIO EDUCACIO-
NAL 	 • 
Cassiano Z2 de Carvalho Neto, LABORCIENCIA, Sao Paulo, SP,fone 
(Oil) 572-2267 

Oferecer ag mestre 2 ao aluno, a gportunidade de umHrelecio 
namento cientifioo autentico cam a Fistea,-eia-C'objetivo pri-
mordial que se confers.a um curso de Fisica experimental, di - 
rigido ao segundo grau. 

A inverse° de valores que hoje se verifica no ensino las 
ciancias exatas, onde a e erimentacao simplgamente nlo e pra-
ticada, pois quo, substit da pela dodugaoie;tioter:7TOntrarie 
mente aos principios o me o o oientificoAtte-*Vre•da-dinamica" 
entre 9 que e e o que representa ser, Zeno:102o e modelo unidos 
pelo vai-e-volta da experImentagio-verifietga°,44sina-se o ma 
pa 2232 se fosse oterrit6rio; Ei*Como uM Meto pafico nao per 
Ventdirnensao interne que pode despertar o proprio relay° , 
e certo se esperar por mudangas pouco om nada significativis , 
por perte do aluno, no process° de aprendissagem. Gr2ve, ainda, 
tais resultados tendem a acumular-se ao longo das geries cur - 
sadas, de tal sorte que.acaba por tornar7se impossivel a rever 
ea° do processo deformativo. 

Passos isolados mais ou menos importantes yearn sendo dados, 
no sentido de se realinhar' o eixo-mestre:eis mais um deles. 

i/SICA :CT)::,RNA NC CCNTZCDC CURRICULAR D.-3 Zii.GRAU 
Clobor Sllvp do Fone7es,E. S. Sargonte A. Zrnesto, Nova Iguacu, 
Ric de janoiro • 

Apresontamcs- uma proposta de adaptac3o no conteddo curricular 
do ffsica de ZQ'grau. corn objetivc de incluir t6piccs de ffsica 
n*.cdorna a partir do 7.1.Q ano. 
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OFICINA 
Joao Carlos Borio,  EEPSG Prof. Architiclino Santos, Sao Paulo,SP 

Projeto Oficina e uma parte de um projeto para o curso noturno 
da EEPSG Prof. Architiclino Santos que teve como proposta a cons 
trugao de "ccisas" que importam para a melhor organizagao do es-
pago escolar. 0 objetivo do grupo Cficina e fazer ccm que a habi-
lidade que a maioria dos alunos jA traz de sua experiencia de vi-
da, seja parte integrante do conteao a ser retrabalhado pela es-
cola. Neste sentido a matematica e a fisica se integraram para.co 
nhecer, projetar,medir, cortar e construir juntos um saber atravg 
da pratica. 

Foram desenvolvidos trabalhos como por exemplo Caixas de Som, 
Sistema de Iluminagao para teatro e outros que deram margem a in:. 
vestigagao em alguns campos do conhecimento. 

Em matematica estudou-se fungOes, geometria e cOnicas. 
Em fisica estudou-se propagagao de ondas sonoras, fisica das 

ferramentas, ligagOes eletricas, etc. 

.INTRODWX0 I FfSICA 

Fkancisco Martins de Sousa  -Escola Tecnica Federal do Piaui. 

0 Trabalho 1Introducao h Fisica' faz parte de.un curso intro 
duterio de Fisica para o 22 Grau xinistrado na Escola Tecnica 1 
Federal do Piaui. 0 que se ten va vista e apresentar aos alunos 
uma visao sintetica,certmaente incompleta,mas acretitaxos sufi= 
ciente para dar uma visao inicial de cow) a Fisica evoluiu ate 
nossos dias,sua relagao cox outras cigncias,sobretudo a Matex&- 
tica ; a importancia da Fisica como ciencia bisica,no desenvol - 
vimento da Tecnologia e da prOpria pesquisa cientifica. 
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MECANICA A PARTIR DO COTIDIANO' 

Aurelio Goncalves F9, Anna Cecilia Copelli, Elizabeth Barolli, 

Joao Carlos Borio, Rubens Barbosa de Camargo, Suely Baldin Pelaes 

Eduardo Adolfo Terrazzan - GREF ( CAPES, SE, IFUSP ) - S.Paulo 

As "flexinhas" dos f's e dos V's sao incompreensiveis para um 

aluno que passou todo um ano fazendo cinematica uni-dimensional. 

Estamos quebrando esta rotina, num curso que parte de uma visao 

vetorial pratica, exercita-a na estatica de estruturas, estabele-

ce as bases para a dinamica a partir de colisaes reais ( de vel-

culos, p.ex.), para sO entao desenvolver a cinematica , quando 

esta se revela necessaria para determinar os movimentos. Com  ain-

da maior facilidade introduzen-se os conceitos de trabalho e ener 

gia a partir de seu carater pratico, sem abrir mao, afinal, de 

sua conceituacao formal. 

ELETRICIDADE A PARTIR DO COTIDIANO 
Carlos Toscano, Jairo Alves Pereira e Maria Ines Nobre Cita, GREF 
(CAPES, SE, IFUSP), sao Paulo 

A observagao de filamentos de lampadas, resistores de chuvei-

ros, fusiveis e relOgios de luz, no circuito eletrico residencial 

e ponto de partida.para um curso de segundo grau que passa por 

motores e geradores e desemboca na eletrOnica moderna. A lei de 

Coulomb, neste curso, sO e tratada quando um fenOmeno pratico re-

levante a explicita e nao no comeco do estudo da eletricidade. 

Em contrapartida, os fenOmenos eletromagneticos essenciais a com-
preensao de sistemas motores ou geradoree sao efetivamente discu-

tidos, diferentemente do que regra geral para o segundo grau 

no Brasil. 
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FfSICA TERMICA A PARTIR DO COTIDIANO 
Fatima Cruz Sampaio, Maria Sumie Watanabe Satiro, Nelson Frates-
chi FP-, Pericles Leocedio de Oliveira,  Paulo Alves Lima,  GREF - 
(CAPES, SE, IFUSP), S5o Paulo 

Termostatos sao parte do dia a dia domestic° ou industrial,as-

sim como ha trocadores de calor nas cozinhas e nas metalErgicas. 
Motores a combustio e refrigeradores sio miquinas e bombas termi-

cas, presentes no cotidiano de alunos e professores, cujas feno-

menologias bisicas lhes sio essencialmente conhecidas. A partir 

destes elementos e do diilogo que eles propiciam, se desenvolve 

um curso de flsica termica em que a formalizacio sO se di quando 

os conceitos ja foram apreendidos na pritica. A parte final des-
te curso preve a aplicacio dos conhecimentos obtidos da anilise 

daqueles sistemas tecnicos a compreensio de ciclos atmosfericos 
e de aspectos fisicos de sistemas biolOgicos. 

.(5PTICA A PARTIR DO COTIDIANO 
Jane Maria Dafferner, Maria L6cia Ambrezio,  GREF (CAPES, SE, 
IFUSP), Sao Paulo 

Normalmente, um curso de Optica do 29 grau nio da condicOes 
ao aluno de, por exemplo, identificar e avaliar o defeito visual 

que um par de Oculos corrige. Pode-se, no entanto, conceber um 

curso que comece precisamente por este ponto. 0 olho humano e a 

miquina fotogrifica, Oculos e outros instrumentos simples sao ob-

jeto de investigacio e discussio, a partir dos quais se estabele-

cem os modelos da Optica qeometrica. De posse destes modelos, in-

vestigan-se entao instrumentos compostos. A parte de Optica fisi-

ca deste curso ainda esta em elaboracao; devera incluir alguma 

modelagem da fisica moderna e precedera a parte, ja elaborada de 
Optica geometrica. 
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C - ENSINO DE 3g GRAU 	 Sala 207 

Coord.: Paulo Roberto Silveira Gomes - Dep.Ffsica,Univ.Fed.Fluminense,Niteroi, RJ 

UMA DISCIPLINA DE FfSICA NO CURSO DE GEOLOGIA 
Maria da Conceicao de Almeida Barbosa Lima,  Instituto de Fisica, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

A primeira etapa do curso constou de aulas expositivas sobre 
temas basicos de Fisica Moderna. 

Alguns artigos cientificos sobre metodos fisicos aplicados a 
Geologia foram discutidos em sala. 

ApOs realizarem pesquisa bibliografica e assistirem palestras 
de pesquisadores de outras InstituicOes, os estudantes apresen-
taram seminarios. 

Este metodo de apresentagao do curso levou os alunos a conhe-
cer a pesquisa acad;mica interdisciplinar e os motivou para o 
estudo da Fisica. 

OBSERVAVEIS E OBSERVADORES EN NECANICA QUANTICA 
Edval Rodrigues de Viveiros, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Pa 
rana. 

Preocupamo-nos em analisar como os livros textos de mecanica quantica ex-
poem uosicionamento da escola de Conenhague a respeito dos observadores e 
observaveis. 

Notamos que sae unanimes em considerar que existe relacao e influencia en 
tre observador e observaveis, contudo, sao tambem unanimes em nao sugerirem—
ou esclarecerem de que tino essa influencia e relacao. Outro nroblema tam-
bem pode surgir: se existe essa relagao e influencia, por que isso nao e ex-
plicitado na teoria quantica, mais precisamente nas suas equacees ? 

Pela analise de alguns artigos dos elaboradores da mecanica quantica, ve-
mos como se iniciou um direcionamento ideolOgico sobre uma teoria fisica, e 
isso surgindo nos Livros textos conotando equivalencia entre probabilidade e 
indeterminismo. 

Concluimos entao que talvez para que aquelas respostas venham fazer parte 
dos livros textos, haja mais do que coragem de se assumir que a mecanica 
quintica e determinista: assumir que o nosicionamento dos. fisicos frente a 
sociedade determinista e positivista, e tal qual os componentes daquela, 
se submetem a um poder. 

Ate que ponto o fisico descreve a natureza sem se deixar levar e influen - 
ciar pelos interesses politicos do poder? 

Cl. 
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0 PROBLEMA OA CACHOEIRA 
Sergio M. Arruda,  Dep. FTsica, Universidade Estadu41 de Londrina, LOndrtna,PR 

Um dos principais problemas para quem ensina FTSiCa a estudantes de ou-
tras ireas e'o de despertar e manter o interesse dos alunos no curso. Uma ex-
periincia que se revelou neste aspecto e que tambe'm eermitiu unifi-
cagio dos conteudos (o que g relevante para o ensino de Fisica), fot realiza-
da num curso de Fisica Geral para estudantes de Agronomia. Praticamente todo 
o programa do curso (cinemitica, leis de Newton, estgtica, htdrostitica, tra-
balho e energia e hidrodinimica) pode ser desenvolvido 4 portir, do problem 
(real) do aproveitamento da energia disponivel numa qued4-digUa. 
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DIFICULDADES NO ENSINO DE MECANICA GERAL 

Celson Diniz Pereira 

Com base em questionirio recente, 90% (noventa) dos estudantes do Departs 

mento de Fisica - ICEx UFMG elegeram Mecgnica Geral I e II como as disci 

plinas mais trabalhosas de todas. Nao se tem a impressio de que este proble 

ma seja exclusivo do DF-UFMG. 

Analisam-se as causas e descrevem-se tentitivas a nivel de teoria e .de la 

boratOrio (postas em pritica no DF-UFMG) para se.resolver o problema. 

Aparentemente, a bibliografia existente (Estrangeira em sua maioria) apre 

senta textosoque nao sap impecaveis, em certos aspectos dodesenvolvimento 
conceitual e nao foi programada para a media dos estudantes atuais de nos 

sas escolas. 
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FfSICA PARA ZOOTECNIA: INTEGRACAO DA DISCIPLINA AO CURR1CULO 
Matheus Petricelli CastiReira e Fuad Daher Saad, FMVZ-USP/IFUSP 
Sao Paulo, sao Paulo 

 

   

Sendo bastante recente, a profissao de Zootecnista surgiu 
'am resnosta a esnecializacao em todos os setores de nossa so-
ciedade e, particularmente, do desenvolvimento de tecnicas so 
fisticadas para o manejo e aprimoramento da enorme diversida= 
de de criacoes. 

Criado em 1979 na Universidade de Sao Paulo, o Curso de 
Zootecnia teve a discinlina de Fisica implantada en seu currl 
culo em 1985. Nesde entao temos trabalhado na integracao da 
disciplina de Fisica ao curriculo, com o objetivo de respon-
der guesecies fundamentais ao ensino: a) Qual 6 a funcao do es . 
tudo de Fisica para a formacao do Zootecnista ?, b) Como tal 
disciplina inter-relaciona-se com as demais do curriculo ?, 
c) Quais sao as 5reas da Fisica de maior interesse ao curso ? 
Para responder tais questOes, delinear uma propota alternati-
va para o ensino de iofica para Zootecnia e testa-la, estamos 
realizando um estudo comparativo do Tie 4 oferecido em outras 
Lastltulgoes cong;neres nacionais/internacionais para se colher 
su'osidios rara melhor aliceroar no:35a proposta. 

 

UM CURSO PARA FORMACAO DE FISICO EXPERIMENTAL 
Paulo Roberto Silveira Games, Thadeu Josino Pena, Departamento de Fisica, Uni-
versidade Federal Fluminense, Niteroi, RJ. 

Relatamos aqui uma experiencia de um curso, oferecido a alunos de Bacharela 
do em Fisica, cam o objetivo de fornecer aos alunos uma visao mais realista .d. 
metodologia de trabalho em Fisica Experimental do que os tradicionais cursos 
"de laboratOrio". 

Ao inves de lecionarmos um curso cam uma serie de pequenas experiencias se-
manais, o que nao corresponde a realidade do trabalho em Fisica Experimental , 
propusemos um curso como o descrito a seguir. Este curso foi de Fisica .Nii - 
clear, mas a filosofia proposta pode ser empregada para diferentes areas da 
Fisica . 

A metade inicial do curso consiste de aulas expositivas sobre nog5es basi - 
cas do assunto, principios e caracteristicas de equipamentos experirrentais , 
cam enfase voltada a o que medir, para que 'nadir, comp medir e planejamento de 
experiancias especificas. sao passadas listas de exercicios que requerem con - 
sulta a artigos, manuais e microcomputador. ApOs este periodo de amadurecimen-
to e preparagao para o trabalho experimental, o aluno enfimvai ao laboratOrio 
para realizar a experiancia. 0 aluno dispoe entao de cerca de um mes para ana-
lise de dados e escrever o relatOrio, sob forma de uma "mini-tese". Nesta fase, 
aliiim de aprender a sintetizar um trabalho sob forma de "tese" o'aluno, com a 

1  orientagao do professor, pode avaliar suas inclinagOes e interesses atraves do 
tOpicos escolhidos nara maior desenvolvimento no relatOrio. 
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UM CURSO DE NFOANICAQUANTICA COM ENFOQUE EXPERIMENTAL 
Paulo Roberto Games,  Departarrento de Fisica, Universidade Federal Fluminense, 
Niter5i, Rio de Janeiro. 

Cursos de Mecanica Quantica sao lecionados, geralmente, camo disciplines 
de conteudo puramente teifiricos, estando este conceit° de cursd presente entre 
professores e alunos. Em todas as ementas encontra-se praticamente os -mesmos 
tOpicos que, apesar de serem apresentados cam° de utilidade para todos os ra-
mps da Fisica, pareoem aos alunos camo bastante distantes da "Fisica que se 
faz em laborat6rios". 

Durante dois semestres tive a gratificante experiencia de lecionar a dis - 
ciplina de Necanice Quantica II para o curso de Bacharelado em Fisica da 
UFF, procurando mostrar o vincula direto entre o assunto do curso e a '.Fisica 
EXperimental. 0 programa do curso nao precisou sofrer nenhimencdificagao, e 
toda novidade da experiencia !code ser colocada de forma bem simples: ao inves 
de terminar a exposigao da teoria e resolugao de problemas, principalnente de 
espalhamento e teoria de perturbagao, da forma tradicional, camegava uma amplz 
analise dos resultados, cam enfase sobre quais sao as grandezas mensuraveis , 
camo modi-las, o que se determine a partir dos dados experimentais, camp pla 
nejar experiencias alternatives etc. 0 topic° "Tooria de Perturbagaes" Permf: 
te ser explored° cam ampla diversificagao em campos da Fisica bastante distin 
tos, interessando enormemente ao aluno. 

Cabe taMbam ressaltar a reagao altamente favorlivel dos alunos a esta expe-
riencia didatica. 

ESPECTROS AToMICOS E MOLECULARES 
Antonio Carlos  Rodrigues da Costa,  Deptg de Fisica, Universidade 

Federal do Piaui, 64.000, Teresina - Piaui. 

Nesse trabalho explicam-os, para um principiante,,como obter a 
unidade elementar da materia e como essas pequenas particulas constitu 

em o universo. 
Descrevemos sobre a primeira teoria capaz de explicar os espectros de li-

nhas emitidos por a.tomos e moleculas, publicada no Philosophical Magazine por 
Niels Bohr, em 1913. Bohr estudou os resultados dos experimentos de Ruther - 
ford sobre o espalhamento dos raios e deteve sua atenci'o na perda de energia 

que podia ser atribuida a interacO'es com os eletrons. 
Naquela epoca, os trabalhos mais sucedidos na utilizacao do modelo plane-

ta.rio do a.tomo relacionavam as linhas dos espectros com radiaca'o emitidaspor 

eletrons acelerados. 
Tentamos mostrar tambem as dificuldades enfrentadas por Bohr, para conven 

cer outros cientistas, que sua teoria era aceita.vel. 
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FISICA 	BASICA PARA 	A BIOLDOIA 	- UMA 	ABORDASEM 
INTERDISCIPLINAR 	Turma C de  FIS141 e Renato  L- Schreiner,UFROS 

Em disciplina de ffsica qeral, cam uma turma +armada par 
alunos de Biologia, foi proposto um trabalho interdisciplinar, 
visando evidenciar a importancia que o conhecimento de Ffsica 
tem para a compreensAo dos fenomenos bialogicos. Fara isto, foi 
feito pelos alunos um levantamento de temas de Biologia que 

exigissem, para sua maior compreensao, conhecimentos do conte6do 
(cinematica, dinamica, energia) da disciplina. Dentre as cento. 
quarenta e quatro (144) temas levantados e propostos, para 

quarenta e sete (47) foram apresentados resumos e refer8ncias 
bibliograficas. 

Alguns dos temas foram escolhidos para um estudo mais 
pro-Fund° por grupos de alunos e posteriormente apresentados ao 
.restante da turma. Os temas selecionados incluiram o voo e 
planeio de aves,-o coracao e a circulacao do sangue, a ffsica 

das borboletas, equilfbrio e movimento de ayes pernaltas e a 
mecanica da polinizacao. 

Alem da motivacao result'ante. por encontrar as conceitos 
da ffsica dentro de um context° de sua especialidade, trabalho 

parece ter despertado nos alunos uma apreciavel aceitactio de uma 
visao Menos estanque-e mais interdisciplinar da ciencia. 

ENSINO DE ASTRONOMIA PARA PROFESSORES DE 12 E 22 GRAU 
Silvia Helena Becker Livi, Departamento de Astronomia, Instituto de Fisica 
UFRGS, Porto Alegre, Rs 

Astronomia oferece excelente recurso para apresentar fenomenos fisicos e 
pode ser aproveitada para motivar os alunos. Sendo a mais antiga ciencia,ilus 
tra muito bem.a evolugao dos metodos cientificos atraves dos tempos e suas 
relagoes com os periodos historicos. Entretanto, mesmo numa andlise superfi-
cial, encontram-se indmeros erros de Astronomia (e de Fisica) nos textos de 
Geografia, onde 6 ministrada tradicionalmente. Sobrep8e-se aos erros a impro 
priedade do material, a falta de coerencia em sua apresentagao e a simplifi-
cacao exagerada na descrigao dos fen8menos, chegando a descaracteriza-los. 

Procurando ajudar os futuros professores de Astronomia a dar uma base de 
conhecimentos necessdrios aos gedgrafos, organizamos, junto com a COMCAR de 
Geografia da UFRGS, uma disciplina para os alunos deste curso. Aplicamos um 
questionario aos professords do Departamento de Geografia relacionando 	os 
conteddos separados em: 1-basicos da materia. 2-mais apropriados para o ensi 
no no 12 e 22 grau. 3-importantes na formagao do gedgrafo. Alem disso pergun 
tamos quais as tecnicas necessarias em outras disciplinas a serem reforgadas. 
Tentamos desenvolver um plano de ensino salientando as relagoes solares-ter-
restres, conforme solicitado. Identificamos os conceitos fisicos bdsicos 
prescindiveis para o desenvolvimento dos conteddos para garantir o embasamen 
to necessdrio ao futuro professor. 
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THEORICA VERDADEIRA DAS MARES..(' 1737'): O_PRIMEtRO TEXtfl 
NEWTONIANO EM PORTUGUES 
Carlos Alberto Nascimento, Lenice Reis de Oliveira  e Ildeu 
de Castro Moreire, Instituto de Fisica,-Orii.1-,.:RfOlifilaneiro 

Neste ano em que se comemorar os.300 anos dos Principia 
aproveitamos para rememorar uni.:49s bexto-S.introdutgrios das 
idgias newtonianas no sgculo XVIII, escrito pelo mgdico por- 
tugAs Jacob de Castro Sarmento. AnaUsamos Os 'prop6sitos 

da obra, suas concepg3es ffsicas e o context° em que ela e- 

mergiu, dentro de um ponto de vista de que o conhecimento 
do passado pode contribuir pare o entendimento de nossa meg 
talidade cultural presente e de algumas das dificuldades que 
permeiam nosso ensino. 
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GENERALIZAVIES DO TEOREMA TRAPALHO-ENERCIA 

Ildeu de Castro Moreira,  Institut° de Fisica, UFRJ, Rio de Ja 
neiro 

Apresentamos algumas generalizac3es do Teorema Trabalho - 
Energia visando ampliar sua aplicabilidade a problemas mecg 
nicos simples. Na primeira delas discutimos os sistemas com 
forges impulsivas e na segunda mostramos que, ao se admitir 
generaliza0es do produto escalar, alguns sistemas dissipa-
tivos podem ser descritos de maneira an5loga aos sistemas 
conservativos; finalmente analisamos a descrigl'o de siste-

mas con massa vari5vel. 
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SIMETRIAS DAS EQUACOES DIFERENCIAIS E QUANTIDADES CONSERVADAS 

Filadelfo Cardoso Santos, Ildeu de Castro Moreira e Oswaldo 

de Medeiros Ritter, Instituto de Ffsica, UFRJ, Rio de Janeiro 

Ceneralizamos um resultado de Whittaker,' em sec, livro clis 

sico de Mec5nica Analftica, ao gerar novas quantidades conser 

vadas, para sistemas hamiltonianos, a partir.das derivadas de 

uma quantidade conservada explicitamente.dependente do tempo. 

Zstendemos 'esse resultado para sisteMas rao hamiltonianos e 

para outras transforma0es de simetria da equaclo de movimen 

to, algm da translacio temporal.;0%resultado dtil como pro 

cesso de identificacIo de quantidades conservadas e na anili, 

se de suas relac3es com as simetrias das equacaes diferenciais 
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ESTRUTURAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE FfSICA DE 3g GRAU: UMA APLICA00 A ELE-
TROSTATICA 
SOnia Salem e Manoel R. Robilotta, Instituto de Fisica da USP, Stlo Paulo 

Este trabalho 6 motivado por uma refleao sobre problemas do ensino de 
Fisica, particularmente os relativos a cursos em nivel universitftio. Um 
problema importante, a ser abordado nesse nivel de ensino, 6 o conhecimento 
de teorias fisicas, entendidas como entidades globais. Cada uma dessas en-
tidades possui sua propria unidade, passivel de ser conhecida, interpretada 
e dominada pelos estudantes. 

Argumentamos que o conhecimento da estrutura conceitual de uma teoria 6 
essencial para se saber Fisica de um modo unificado e critic°. Concentra-
mos nossa atenggo sobre essa dimensgo do conhecimento de Fisica, discutindo 
as caracteristicas principais da estrutura de uma teoria e os problemas re-
lativos sua introduggo em um dado curso. 

Como aplicaggo dessas iddias, fazemos uma andlise da estrutura concei-
tual da Eletrostatica, apresentamos um mapa que a representa graficamente e 
discutimos as possiveis "leituras" ou visoes de mundo associaveis a essa es 
trutura. 

Finalmente, propomos um instrumento para a avaliagao do conhecimento da 
estrutura conceitual da Eletrostatica adequada a estudantes de um curso ba-
sic° de Fisica, na Universidade. 
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OBJETIVOS GERAIS DAS DISCIPLINAS DE FISICA BASICA PARA .171.1 
CURSO DE ENGENHARIA. 
Eigtz_IEzganiAk, Escola Federal-de Engenharia de Itajuba, 
Itajuba, Minas Gerais. 

  

No primeiro semestre de 1983, em diversas reunioes, os pro-
fessores do Departamento de Ciancias Aplicadas da Escola Fede-
ral de Engenharia de Itajuba redigiram objetivos gerais para a 
totalidade das disciplinas a seu cargo, em especial as de Fi-
sica Basica, Quimica pars Engenharia e Mecanica Geral, procu-
rand° destacar as alterapOes comportamentais pretendidas. Este 
artigo descreve os preparativos para o trabalho desenvolvido e 
os objetivos que se formularam, e ainda uma avaliapao levada a 
efeito no segundo semestre de 1986, na qual o atual corpo do-
cente do Departamento contando com varios novos professo-
res) fornece dados para se julgar a efetiva utilizapgo dos ob-
jetivos gerais das disciplinas para a ministrapao de cursos 
nos sete semestres decorridos desde sua formulapao. 
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D - 0 LABORATORIO NO ENSINO DE FISICA 	 Sala 202 

CoorcL: Fernando Lang da Silveira - Inst.de Fisica, Univ.Fed.R.G.do Sul, RS 

PROGRAMA DE FORMAGA0 DE RECURSOS HUMANOS EM OPTICA 

Geraldo Mendes, Jaime Frejlich, Lucila Cescato, UNICAMP, Institu-

to de Fisica, Campinas-SP (MEC-CEDATE E UNESP) 

Este programa esti baseado em quatro disciplinas de Optics as 

quais sio oferecidas regularmente no curso de Fisica da UNICAMP , 

sendo duas de pgs-graduacio e duas de graduacio. Estamos reequi-

pando o Laboratgrio de Ensino de Optica para atender as discipli-

nas regulares e oferecer cursos de extensio. Esses cursos terio 

uma parte tegrica de Optica Fisica e Optic's Geometries e visam ba 

sicamente professores e pesquisadores de 39 grau e tgcnicos liga-

dos as ireas de 6ptica e informitica. Teremos experimentos nas se 

guintes ereas Optica Instrumental, Optica Coerente, Comunicac6es 

Opticas, Litografia, Filmes finos, detetores e radiadores de luz. 

0 programa conta com o apoio do CEDATE dentro do Programa detrans 

fergncia e Absorcio de Tecnologia Optica coordenado pela Dra. 

Gilca Alves Wainstein. 

UTILIZAQA0 DO APARELHO DO ARO NO ENSINO DE FiSICA DE 2g GRAU. 
Irineu Alfredo Ronconi Junior - Colegio Esadual Jialio de Casti-
lhos e Colegio Farroupilha. 
Marina Leal Santana - Colegio Estadual Jai() de Castilhos e Fa-
culdade de Educacgo da PUCRS. 
Suzana Maria Coelho - Colegio Estadual 	de Castilhos e Ins- 
tituto de Fisica da PUCRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul(CEJC-
COL. FARROUPILHA). 

0 trabalho pretende mostrar a construggo de um apare - 
lho constituido de um aro de bicicleta, que no 22 grau pode ser' 
aplicado nas seguintes experiencias: 
- Movimento Uniforme 
- Movimento Uniformente Variado 
- 2A Lei de Newton 
- Conservaggo da Energia 

Embora o aparelho seja de construcao relativamente sim 
pies, apresenta resultados bem precisos. 
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LUNETA CASEIRA PARA VER 0 COMETA HALLEY 

Jose J. Lunazzi, Lab. 'Optics, Inst. Fisica - UNICAMP-Campinas. 

Descreve-se o desenvolviniento de uma luneta caseirade 10-20 

aumentos para melhorar a visio do comets Halley. Poi baseada 

num miximo de elementos simples e baratos, utilizando uma len-

te de Oculos e, como descoberta-mais valiosa, uma limpada comum 

com o interior cheio de igua como ocular. 0 suporte de ficil 

montagem utilizando cartolina, eliisticos e fita adesiva. Desta-

cam-se no trabalho os aspectosticnicos: Pequeno grau deaberra-

sOes , possibilidade de uso conjuntamente com Oculos, luminosi-

dade comparivel com a dos melhores telescapios amadores existen 

tes no mercado, campo maior que o das lunetas comerciais. 

E os aspectos diditicos: valorizacio do aproveitamento de 

elementos cotidianos, difusio pela impensa e a televisio,expe-

riencia com os meios de informagio. 

UMA COLETANEA DE EXPERIMENTOS DEMONSTRATIVOS DE FISICA EM VIDEO-
-TAPE 
Arlis de Oliveira Coelho, Izete Zanesco, Joio Artur Divila Ne- 
ves, Magale Elisa BrUckmann, Paula Regina Kuser, Silvana Evelise 
Wendland  e Virginia Mello Alves,  Instituto de Fisica da UFRGS, 
Porto Alegre, RS. 

Um grupo de alunos da disciplina Instrumentacio para Laborat6 
rio do curso de Licenciatura em Fisica do IFUFRGS organizou umi 
serie de demonstracEies destinadas ao 29 grau e as filmou em vi 
deo-tape. Este trabalho partiu de uma atividade de conclusio di 
qual participaram todos os alunos da disciplina. 

0 filme procura divulgar experimentos que exigem equipamento 
especial frequentemente tido disponivel nas escolas como, porexem 
plo, bomba de vicuo e osciloscopio. Ao mesmo tempo, mostra al= 
guns experimentos que podem ser realizados com o material exis-
tente nas escolas. Os experimentos sio breves e procuram enfocar 
sempre apenas um feniimeno. 

Este trabalho contou com a colaboracio de professores e labo 
ratoristas. 
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UM EXEMPLC DE AN4LISE MULTIVARIADA NO LABORATCRIO DE FfSICA 

Fernando Lang da Silveira,IFURCS e IFPUCRS - Porto Alegre - RS 

A relagao do perfodo(T) do oscilador massa-mola com a massa 

(m),a constante elgstica(k) e a amplitude(A) 	estudada em um 

experimento no qual foram variadas simultaneamente m,k e A.0b-

teve-se 21 pontos(T;m;k;A);em seguida utilizou-se uma tecnica 
de ankise multivariada(regressgo logarftmica mUltipla).A ar4._ 

lise levou aos seguintes resultados:1) A riga se relaciona sig-

nificativamente com T. 2).m e k explicam 95% da varAncia de 

T. 3)A equaggo de regress'a.o de T sobre m e k 4 dada por: 
T = 6,1 m°/45 k-p'51 .0 exemplo evidencia o poder da an;lise 

multivariada em situagoes em que diversos fatores simultaneamen 

te interferem 

DETERMINAQA0 DE VELOCIDADES NUM TRILHO DE AR POR MEIO DE UM MARCADOR DE TEMPO 
SEMELHANTE AO DO PSSC. 
Roberto Hessel, Dep.Fisica, IGCE/UNESP - Rio Claro -SP 

Nos trilhos de ar, os intervalos de tempo necessarios para se determinar ve 
locidades sao medidos, em geral, por meio de cronOmetros digitais ou faiscado-
res e fitas enceradas. Quando varios intervalos devem ser medidos num mesmo 
experiment°, como e o caso, por exemplo, no estudo de uma ou mais colisOes en-
tre dois carrinhos, os primeiros sao preferidos. Neste caso os cronOmetros de-
verao ter memOrias. 

A finalidade desta comunicagao e mostrar, como alternative, de que modo po-
demos medir intervalos de tempo, com tolerancia ate 1/60 s, utilizando simples 
mente um marcador de tempo semelhante ao do PSSC. e ja descrito num trabalho 
anterior (1), uma chave de laminas de polo duplo e um foto-transistor. 

1. HESSEL, R. - Descrigao e Uso de um Aparelho para Estudo da Dinamica 
da Rotagao. Rev. Ens.Fis. 5 (2): 21-32, 1983 
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FISICA: AULAS PRATICAS PARA TODOS 

Angelo Maia Cister, Claudia Duarte de Brito, Elise Cristina Hen- 
, 

riques, Jorge Nelson Salgado Vianna e Jose Luiz Lopes da Cunha, 

Universidade Federal do Rio de,Janeiro, Rio de Janeiro, Ri0 de 

Janeiro. 

Tendo em vista a dificuldade da maioria das escolas em ofere-

cer ao aluno um laboratOrio de Fisica, em face de varios proble-

mas relacionados com a aquisigao e compra de materiais, desenvol 

vemos kits experimentais sobre:termologia, eletricidade e mecani 

ca com materiais simples, ja conhecidos, de facil aquisicao com 

roteiros. Com  isto, pretendemos mostrar que a fisica, sendo uma 

ciencia experimental, nao precisa de equipamento sofisticados, 

podendo ser ensinada com o auxilio de aparatos bem simples. 

NOVAS IDEIAS SOBRE UM CONHECIDO APARELHO DE MEDIDA DA RAZAO 
CARGA - MASSA DO ELETRON 
Waldemar M.Silva Jr., C.A.Azevedo e Ivan S.0Iiveira - IF-UFF 

Este artigo provem do trabalho de reestruturagao do Laborato-
rio de Estrutura da Materia do IF-UFF. Apresentamos a modifica - 
cao de um aparelho Phylatex usado para medida da razao carga-mas 
sa do eletron em varies Universidades brasileiras. A modificagai3 
realizada possibilitou duas formas de obtengao da razAo carga - 
-massa, permitindo ainda o emprego adequado do metodo cientifico. 

Apresentamos tambem os resultados iniciais de uma nova experi 
encia em Fisica de Plasma, com o mesmo aparelho. Diver 
sos aspectos tecnico-pedagogicos desta modificagao e suas conse-
quencias sao discutidos. 

Acreditamos que este trabalho possa contribuir para a melho - 
ria do Ensino de Fisica Moderna experimental no 3g grau e em cur 
sos de reciclagem de professores do 2g grau. 
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DETERMINA010 DAS RAIAS ESPECTRAIS DO Hg COM MATERIAL SIMPLES. 
Irineu Alfredo Ronconi Junior - Colegio Estadual 	de Casti- 
lhos e Colegio Farroupilha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Col. 

Farroupilha). 
trabalho pretende mostrar (com material fotografico)a 

construgao e aplicagao no ensino de 22 grau; de uma montagem, u-
tilizando uma lampada mista ( filamento-mercUrio) "queimada", u-
sada na iluminagao para a determinagao das raias espec-
trais do Hg. 

D10- - 

DEMONSTRWES EMELETROSTiTICk 
Arligka_g_aga)gtray Depto de Fisica, ICEX, U.F.M.G. 

0 trabaIho consta de uma caixa contendo ma terial experimental 
simples, de baixo custo, para utilizagio do professor em aulas 
de demonstragio. Com  este ma terial pode-se mostrar os dois 
tipos de carga eletrica, materiais eletriz;:veis, condutores e 
isolantes, atragio e repulsio eletrica, eletrizagio por atrito, 
eletriza gio por contato, eletrizagio por indugio, blindagem 
eletrosttica, poder das pontas. Constam da caixa a lista de 
ma terial nela contido bem como sujestSes de experAncias qua 
o:professor pcide fazer na sala de aula . 

0 HOLOGRAMA COMO ELEMENTO DEFUSEU 

Jose J. Lunazzi, UNICAMP,Inst. Fisica, Lab. 6ptica- campinas. 

Seri exibido um holograma espectral para luz branca de cons 

trusio prOpria no formato2Dx24 cm2 montado numa caixa dedesenho 
especial pars exibicio e transporte. Tambim seri exibidotrolholo-

grama impresso na capa deuma revista mostrando uma caveira de 

achado arqueolOgico. Seriodiscutidas aplicacCies na museologia, 

vantagens e limitagOes. 
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CONSTRUch DE TWOS DE KUNDT PARA 0 ESTUDO DE ACIISTICA_ 
A.D. Tavares, C.A. de Azevedo, R.A. Goncalves Ledo, A. Santiago  

a F.Cristina da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Rio de Janeiro 

 

(Wand° nos interessamos em estudar ondas, normalmente nos de 

parsecs com o problema de termos qua dispor de um gerador de au 
dio, o que bastants problemitico; pois, um gerador de audio ' 
de baixo cuato tem baixa qualidade o de malhor qualidade tem 

prego elevado. Nests trabalho apresentaremos uma alternativa ba 
rata e bem mais completa, do ponto de vistX da Ffsica. 

Apresentaremos um resumo teorico, os calculos do projeto 
algune protOtipos. 
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E - 0 COMPLITADOR NO ENSINO DE MICA 	 Sala 206 

Coord.: Antonio A. S. Brito- Dep.de FIsica, Univ.Fed. da Parafba, PB 

0 EFEITO FOTOELETRICO NO 29 GRAU VIA MICROCOMPUTADOR 
Eliane Angela Veit, Gilberto Lima Thomas, Suzana Gomes Fries, Ro-
lando Axt e Liege Fonseca Selistre, Instituto de Fisica da UFRTS-: 
orto Alegre, RS (FINEP) 

- 
E descrita uma aula sobre efeito fotoeletrico,_ ministrada via 

microcomputador, envolvendo simulacio com geracio e anili_s_e_de da 
dos, representacio matem5tica e grafica de vari5veis -e discussiii 
dos modelos ondulatOrio e corpuscular da luz. 

0 programa-aula foi escrito em linguagem BASIC para microcompu 
tador compativel com a linha APPLE II plus, con 48 Kbites de memii 
ria RAM, tendo-se utilizado acionador de disquete e respectivo 
trolador bem como monitor de video monocromatico. 

0 programa destina-se a alunos de 29 grau que queiram adquirir 
ou aprofundar conhecimentos sobre efeito fotoeletrico e a profes 
sores interessados em fazer uma revisio do tema. 

Dados qualitativos, colhidos apenas da observacio de alunos in 
teragindo com o programa, sugerem que ele pode motivi-los, pren= 
dendo sua atencio durante um tempo consideravelmente longo.. 

MICROCOMPUTADOR NO ENSINO DE MICA 
Edval Rodrigues-de Vivetros;'Universtdade Estadual de. Londrtna,Londrtna., P4ra-
na. 

Pesquisas tem mostrado que a aprendizagem pode se tornar mais efetiva, cri 
ativa e agradavel pela utiltzacio racional do mtcro-computador. • 

A proposta consiste num metodo autodidata, com programas semelhantes -a jo-
gos, propiciando assim um feed-back posittvo para o aluno. Os mesmos foram ela 
borados para micro-tomputadores da linha SINCLAIR, Visto serem os mais acessi 
veis economicamente, e tambem por disporem de consider5vel Yersatiltdade. 
_.Sua „OPTAcagio poder5 ser feita tanto 3 nivel de 29 como de 39 grau. 
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ASSOCIAORS: 1) LABORATORIO QUADRO-NEGRO (LON); 2) LABORATORIO QUADRO-NEGRO 

COMPUTADOR SALA DE AULA 

Celson Diniz Pereira, Departamento de Ffsica.-: ICEx - Universidade Federal de 

Minas GeraiS, Belo Horizonte, MG 

Quando se usa exclusivamente o quadro-negro, problemas relativos a ding 

mica da aprendizagem, assim como quesams de relaCionamente aluno-professor, 

apresentam dificuldades, aparentemente, intransponfveis. Mesmo a introduggo do 

laboratOrio, em uso paralelo, parece ngo eliminar totalmente os problemas em - 

foco 

Uma terceira, possibilidade consiste numa fusgo espago-temporal LQN. 	Con 

clui-se que esta.associacgo apresenta caracterfsticas exclusives, no que con 

cerne a dingmica da aprendizagem. 

Existe uma montagem.no DF-ICEx-UFMG. 

Faz-se proposta para associaggo LQN-Computador-Sala de Aula. 

C 	 :AITOR Dt AJLAS 	- 
G_:stEvo 	(lizen=Lao IFUSP) 

• picarcl, 	  (batharcl IFUSP) 
34reio M.Alves (licenciado IFUSP) 

APeser de 	implentagZo a 1,icrocomoutedcres nes escLlas n'Ao 
resolver as graves carencias nE educagao no Brasil,as iniciativas 
nesse sentido podem ser consideradas,positivas,pois possibLl:tam 

forma;Zo de pessoel capacitado.Porem,essas esbarram 
em dues dificuldades: a) A falta de software did;ticc no mercado; 
b) A necessidade de se adapter o professor_ ao microcomputador,e 
neo inverso,comc serie deseja'vel. 

.Siatema EEitor de Aulas pare microcomputadores da linha M3X, 
possibilite ac professor crier seus proprios softwareSdidLticos, 
sem a. necessidade de aprender linguagens de pro;rame;Zo..Essa ce-
recter!_stice permite c desenvolvimento de software eidetic: per-
feitemente adectadc 'as t;:cnicas pedacogicas de cede- prof-ssor,o_i 

de 7rs'essores.Seus princioeis recursoc 
explorate,ries analfti,:es; 

b) Atividedes exolcratorias cr;'ices; 
c) EXE7:=!:=I'JS 47.0 vEriLvais aleat:;r-laa; 

	

rest,,!s(m,iltipla   l'teral):c nu- 
ME=SCS recursos or.a.ficos,incluIndo dsen'nds enimados. 
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TRATAMENTO DE DADOS EM DISCIPLINAS DE LABORATORIO 

UTILIZANDO MICROCOMPUTADOR - Renato L. Schreiner e Suzana_O, 
Fries, UFRGS 

0 uso de microcomputador em disciplinas experimentais 
implica em uma apreciAvel economia de tempo gasto com a parte 
puramente manual do tratamento de dados. Tal economia permite 
que se repitam as experiOncias, variando-se as'condic6es e 

observando-se 05 efeitos. Os dados podem ser analisados com mais 

profundidade e a interpretacAo fisica dos mesmos resulta 
evidenciada. 

Para tal desenvolveu-se um programa que permite em 

etapas iniciais a solucAo grAfica do ajuste de dados realizado 
pelo proprio aluno com auxilio de cursor, simulando o que 6 
feito usualmente em papel milimetrado. Posteriormente a anAlise 
pode ser feita automaticamente, escolhendo-se previamente .a 
funcAo te6rica a que se quer ajustar os dados experimentais. 

0 programa +(raj desenvolvido para microcomputador da 

linha MSX, na sua configuracAo mais economica '(CPU, gravador e 
TV). 

0 DESENVOLVIMENTO 	DE RECURSOS 	PEDAGOGICOS EM 
MICROCOMPUTADOR COMO OBJETIVO MOTIVADOR NO ENSINO DE TERCEIRO 
GRAU. - Turma B de FIS141  e Renato L. Schreiner. UFRGS 

Em disciplina de fisica geral preparatoria an ensino de 
primeiro e segundo graus, usou-se a elaboracgo de um objeto 
concreto, no caso um recurso visual em microcomputador, como 
objetivo motivador de aprendizado. Com  uma turma formada por 
alunos de MatemAtica, organizada em grupos, foram elaborados 
projetos, um referente a cada uma das tres unidades da 
disciplina (cinemAtica, dinAmica, energia), sob a forma de 
propostas detalhadas de modulos de apresentagAo didAtica. Para 
cada grupo, uma das propostas +pi escolhida e completada comp 
um m6dulo pronto, soh a forma de unidade para uso em 
microcomputador e posteriormente apresentada e utilizada pelos 

colegas numa das salas de recursos computacionais da 
Universidade. 

Aldm do simples estimulo oferecido pela construcgo e 
posterior apresentacao aos colegas, nfvel do compreensSo e 
detalhamento exigidos na elaborac3o de recursos pedagagicos 
parece ter levado os . alunos a uma visAn mais profenda dos 
conceitos da disciplina. 
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A LOGIOL-DCS CONPUTADORES ATRAVLI'S DE CIRCUITO3 ELtTRICOS 
.7.7.A•72az ,II.N.Treitas,W.A.Coto,A.A.S.Brito,UFP3,jogo Pessoa. 

Duscanao_uma melhor maneira de explicar a 166ica dos compu_ 
tadores simulamos o funcionamento de circuitos • dicitais, atra 
'ves de prSticas elementares de um circuito analOgico de baixo 

• custo feito com pilhas, fios, etc-Utilizando somente os conhe 
cimentos de eletricidade a nivel de segundo E;rau.' 

ro manuseio, deste circrito, ensinaremos as tecnicas 
tais nrma linguagem clara e de fLil eatendimento. Numa primei 

etapa elaboramos circuitos, correspondentes as. operagaes de 
aleebra de Boole de : "produto" (AND),.7soma" (OR),"Ynversora" 
(NOT). 

LOGICA DO3 00=TADORBS ATR.WitS DOS DIODOS SENICONDUTODES 
7.A.Corto,7.7.7reitas,7.7.A.Paz,A.A.3.7rito,EPPB,Z7Oao Pessoa,2b 

0 ra:pido avanco tecnoicizico na Srea.de microcomputndores re-
ala a iportancia dos semicondutores'. Apesar disto,as propri-
eandes destes aispositivos raramente sao estudados'em ffsica. ' 
Propomos uma abordaEem do problema onCe os diodos•amissores de 
lrz(LEDE) de bafxo c'usto sao utilizados.para construir portas ' 
16E:ices de circrItos dicitaiesome (OR),"produto" (LND) 
verbora" (NOT). 	aluno de seEundo,grau utilizando-se simples- 
mente de fres LEES e pilLas ipodera compreender os principios 
fisicos dos circitos 16Eicos. bem ccnoas propriedades dos se-
rlico.::drtores. 
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UM EXPERIMENT° SURE 0 ESPALHAMENTO DE PARAMETROS EM D1SPOSITIVOS SEMICONDUTORES 
Ivan Carlos Ribeiro do Nascimento, Carlos Ignacio 2asitti Maseanao Alaide Pelleorini Massana, 
SIC/FEENNICAMP e Silvia Helena Machado de Oliveira,  OCC/IMECC/UNICAMP. 

CDA0 parte das atividades de usa discipline introdutdria de dispositivos eletrdnicos sinistrada a alums 
de Engenharie Eittrica e de Fisica Aplicada foi proposto us experisento pare estudar a distribuisto 
estatistica dos partmetros de dispositivos sesicondutores,visando a otimizaslo do projeto de circuitos 
eletrdnicos.Alts de conceituar o problema de medidas em dispositivos e de seu espalhasentoo experimento 
ilustra o esprego de ferrasentas cosputacionais no tratamento de dados, procurando a integrasto cos os 
objetivos de usa discipline introdutdria de cosputaslo, sinistrada sisultaneasente cos a discipline de 
dispositivos sencionada.No experisento s)o detersinados o ganho de corrente ibetal,tenssto emissor-base 
lVbel e corrente reverse de saturaslo lIcbol de um tote de 50 transistores bipolares,es trts pontos de 
operaslo,eepregando-se um circuito cos equipamentos simples tduas fontes de tenslo varilveis e dois 
voltimetros1 e poucos cosponentes.Coso parte do aprendizado na discipline de cosputastoos alunos 
desenvolveras prograsas simples pare o tratasento dos dados, espregando sicrocomputadores de 	bits. 
Procurcu-se orientar pare que os programas fosses versiteis e de facil operailo pelo esprego de genus e • 
rotinas que sisplificasses a entrada dos dados,e que exibissem histograsas cos indica0o dos valores 
adios, minim e shins e dos desvios stdios quadriticos,facilitando a rejeislo de sedidas cos gran-des 
efastasentos.Neste trabalho $ apresentado um exemplo de prograsa desenvolvido por aluno,que persite o 
fJcil acesso a todos os dados e o ajuste versetil das escalas dos histogramas.0 experisento mostrou-se 
estisulante aos alunos por acoplar dues disciplines distintas sinistradas sisultaneasente e par crier 
excelentes condisbes pare 3 andlise dos resultados,progovendo o desenvolvimento da capacidade crItica dos 
alunos. 

ANALISE DE UMA PROVA DISCURSIVA 
Pdata_aratgni&a, Escola Federal de Engenharia de ItajubA, 
ItajubA, Minas Gerais. 

Proves formuladas e corrigidas com cuidado e atenpao sAo 
capazes de fornecer muito mais que uma mera note de aluno. Em-
bora convicto do acerto desta afirmativa, o autor deste traba-
lho somente divisou .as condip6es para de fato elaborA-lo a 
partir do emprego dos recursos disponiveis nas modernas pla-
nilhas.eletronicas. 'Com as mesmas, fica fAcil ordenar as pro-
ves em "terpos- (superior, medio e inferior) segundo vArios 
criterios e calcular diversas medias de cada grupo em cede ca-
so. Considerando itens e subitens de quest8es, a posse de re-
sultados deste nivel permite ao professor determiner, pelo me-
nos: (i) defici6ncias no conhecimento dos estudantes e, por-
tant°, pontos a reforpar: (ii) incorrepaes na proposipAo de 
quest6es; (iii) falhas de situapoes ou de meios de aprendiza-
gem (aulas expositivas ou de laboratOrio, livros, apostilas). 
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F - . CONCEITUACAO "ESPONTANEA" EM MICA 	 Sala 207 

Coord.: Suzana Souza Barros - Dep. de Fisica, Univ.Fed. Rio de Janeiro, RJ 

APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE OTICA EM UM CURSO DE CIENCIAS 
Mauro Jose Belle  e Bernardo Buchweitz,  Universidade Federal 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS (CAPES, CNPq) 

Foram investigadas as alteracees que ocorrem na estrutura co2 
nitiva de alunos de um curso de ciencias, em termos de conceitos 
e leis de Otica quando eles foram submetidos a um curso sobre es 
se assunto. 

As primeiras evidencias mostram que os alunos apresentaram um 
baixo nivel de conhecimentos antes e depois da instrucio, ocor-
rendo pouca aprendizagem. Tambem foi possivel identificar alguns 
conceitos espontineos que se revelaram resistentes a mudancas. 

COLISOES: EVOLUCAO COMPARADA DAS coNcEpoEs ESpONTANEAS DE ALUNOS 
ITALIANOS E BRASILEIROS 
M.C.Mariani  e A.Villani,  IFUSP,Sdo Paulo, Sdo Paulo (CNPq) 

0 objetivo do presente estudo foi o de comparar resultados 
obtidos a partir da apIicagdo de testes a. dues populagdes de di 
ferentes pafses: Italia e Brasil. Em 85/86 foram obtidos amostra 
dos dois palses como parte de uma pesquisa em andamento sabre 
concepgeles espontdneas 'relatives a colisoes, num total.de 148 tes 
tes analizados: 77 alunos de 11 a 18 anos de Escolas PLIblicas -Ea 
Italia e 71 na mesma faixa etaria de Escolas PUblicas do Brasil. 

A andlise dos dados foi realizada tendo por base resultados 
anteriores de uma pesquisa mais ampla, e indicou evolugeles para-
lelas des dues populagdes em termos de previsbes e podelos, ten-
do sido constatadas algumas defasagens ao longo do processo. 

Uma outra analise tend° Oar base a Teoria de Piaget 	tam- 
indicou uma.evolugdo .dentro de cada populagdo, vinculada Is 

alteragdes de previsOes e modelos. 
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F3 
UMA ABORDAGEM DIFERENTE DA MECANICA A PARTIR DA NOCAO INTUITIVA 
DE FORCA 
Luiz Carlos Gomes, Moacyr Marranghello  e Joana  C.de Mello, Cole-
gio SIVITFE, Porto Alegre, RS 

Em nossas atividades contrariamos a ordem tradicional em que a 
Mecinica apresentada em livros e curriculos escolares (Cinema - 
tica, Dinimica e Estatica) iniciando o trabalho a partir de dis-
cussees espontineas que envolvam a concorrincia de forcas em si - 
tuacees experimentais diversas. Mostramos desta maneira o movimen 
to dos corpos como uma decorrencia da acio destas forcas, desen - 
volvendo, paralelamente, a Cinemitica medida em que os feneme - 
nos vao se sucedendo. Este trabalho 6 realizado em Terceiras Se - 
ries de Segundo Grau e a Grandeza "forca" nao um ente estranho 
aos alunos, uma vez que na Primeira e Segunda Series eles ja ma - 
nipularam com forca peso, empuxo, force elitrica e forca magneti-
ca. 

F4- 
0 DESENVOLVIMENTO DOS CONTEODOS DE FISICA NAS PRIMEIRAS E SEGUN-
DAS SERIES DE SEGUNDO GRAU NO COLEGIO ANCHIETA DE PORTO ALEGRE 
Luiz Carlos Gomes, Mauro Rotenberg  e Carlos Augusto Velazquez  So-
brinho,  Colegio Anchieta, Porto Alegre, RS 

Numa tentative de desenvolvermos um estudo da Fisica mais di-
nimico, centrado na realidade e motivador, desde 1980 fizemos va. 
rias modificacdes quanto aos conteudos e diferentes estrategias 
de trabalho em aula. Neste ano de 1986 aplicamos mitodos desen-
volvidos em 1985,_os quais tomam por base estudos atuais sobre a. 
concepcoes espontaneas_e erroneas de conceitos fundamentais, ben 
como outros modelos ja em uso em outras escolas,criando uma me-
todologia prOpria de trabalho. 
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UM TESTE PARA DETECTAR CONCEPOES ALTERNATIVAS SOBRE A CORREN-

TE ELCTRICA EM CIRCUITOS SIMPLES 

Fernando Lang da Silveira,IFUFRGS e IFPUCRS;Marco Antonio Mo-

reira e Rolando Axt,IFUFRGS - Porto Alegre - RS 

Apresenta-se um teste constitufdo por 18 itens de escolha 

mUltipla e resposta Unica que tem o objetivo de detectar con-

cepgges alternatives sobre a corrente eletrica em circuitos 

simples.As respostas de alunos universitSrios antes e depois 
- 

de estudar eletromagnetismo sao relatadas.Com  base nessas res 
postas o teste foi submetido a uma analise de consistencia in 

terna;os resultados dessa ankise ago apresentados,bem como a 
correlaggo com o desempenho em Fisica II . 

ALGUMAS CONCEPOES ESPONTANEAS SOBRE OS CONCEITOS DE CALOR E 
EINERGIA INTERNA EM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 
Laercio E. Ferracioli da Silva, Depto de Ffsica e Qufmic, da 
UFES, Vitoria, ES; Marco AntBnio Moreira, Instituto de Fisica da 
UFRGS, Porto Alegre, RS. 

Foi realizada uma pesquisa pare se detectar concepOes espon-
taneas sobre os conceitos de Temperature, Calor e Energia Inter-
ne, em alunos do,s cursos de Fisica e Qufmica, matriculados em uma 
discipline de Fisica Geral da UFRGS. Os alunos foram entrevista-
dos clinicamente antes,e depois da instruglo referente aos topi-
cos de TermodinSmica Basica, sendo a,instrugBo do tipo tradicio-
nal cam Ivies expositivas e de exerciciost 

Atraves da entrevista antes da instrugao constatou-se.que em 
relaiao ao conceit° de calor, os alunos possuiam concepgoes es-
pontaneas ligadas aos conceitos de temperature e energia. Quanta 
ao conceito de energia interne, a maioria dos alunos sequer pos-
suiam alguma concepglo. 

Depois da instruclo, os alunos foram novamente entrevistados 
e foi constatado que para a grande maioria, a concepg5o de calor 
passou a ser relacionada ao conceit° de energia, sem que essa as 
sociaglo fcsse clara. Em relaiao.a energia interna, o quadro so-
freu pouca alteracao em relagao a primeira entrevista. 
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0 CONCEITO PSICOLOOICO DE FORCA 
David  William Carraher,  Curso de Mestrado em Poicologia 
Cognitiva, Univereidade Federal de Pernambuco (CAPES-PADCT) 

Enquanto, 	na mecAnica, 	o 	conceito de 	forca n%o 0 
problemdtico, havendo grande consenso entre cientistas sobre 
o quo d forca, dentro da psicologia cognitive o conceito 
psicoldgico de forca constitui um problems fundamental. 
Estudos na linha de conceitos alternatives tem documentado as 
crencas que os alunos possuem a. respeito de diverges 
fenemenos 	da mecIncia. 	E8808 estudos, implccita ou 
explicitamente, tratam come equivalontes os concoitos ldgico 
e 	lingilistice de forca. 	Estudos piagetianos enfatizam a 
Onese e natureza do conceit° logic° de forca, 
desconsiderando qualm totalmente "force como conceito 
ling0fatico. Neste trabalho Berle examinadas as 
implicaceem desta distinclio para teorias cognitivas sobre a 
aprendizagem de conceitos cientfficoe. 

F8 
ALGUMAS CARACTERISTICAS DE CONCEPWES ALTERNATIVAS EM ESTUDANTES UNIVERSITA — 
RIOS — Carlos Rinaldi, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabe,Mato Grossc 

Objetiva—se neste trabalho, conhecer as caracteristicas das concepcces 
alternativas usadas por estudantes universiterios cursando Eletricidade 

magnetismo, dcs cursos Fngenharia Quimica e Quimica Industrial da Universida-
de Federal Fluminense. 

Trabalham—se apenas com pOs—testes, devido ter os estudantes recebido' 
instruco'es sObre o tema durante o semestre letivo. Foram pesquisados concep 
co'es alternativas em intensidade de corrente e resistencia eletrica, atraves 
de questionerios onde alem das respostas os estudantes justificavam—nos. A 
anelise das respostas e justificativas mostra que as concepcoe's alternativas' 

vistados, sendo semelhante 'as discutidas por outros autores com outras 	popb 
sa"o particulares, no entanto em algumas delas participam a maioria dos entre 

lasogs, entretanto outras, nrio foram discutidas anteriormente. 
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Neste trabalho pretendemos analisar a persistencia de. 

ideias espontaneas em Mecanica em alunos desde o 12 ano de 22 grau 

passando por alunos de Fisica 	ate alunos que terminaram um cur- 

so de Mecanica Classica. Os resUltados preliminares indicam que as 

ideias espontaneas 	desaparecendo. a medida que os estudantes 

prosseguem estudando, mas muitas destas ideias ainda persistem 

em alunos que estao terminando um curso de Mecanica. Verificou-se 

tambem que muitas das situagOes apresentadas aos estudantes ja fo-

ram por demais "batalhadas" desde os primeiros anos de colegio. 

Com  base nesses primeiros resultados, foi possivel apresentar os 

contexidos de 12 ano de 22 grau com uma metodologia um pouco dife- _ 	, 
rente da usual, tirando proveito destas ideias espontaneas detecta 

das para confrontar com o conhecimento cientifico a ser transmiti- 

do. 	
VICENTE MAZIERO E GASTA0 KREIN Dept2. de Fisica da UFSM 

.0-CONCEITO DE VELOCIDADE E 0 RACIOCINIO PROPORCIONAL 

Odete Pacubi Baierl Teixeira, EESG Prof.Gu5lter da Silva, S5o Pau 

Paulo, SP e Anna Maria Pessoa de Carvalho, FEUSP (CAPES, 	CNPq, 

FAPESP) 	, 

' 0 principal intuito deste trabaillo foi o de investigar quais as 
nogOes.que os alunos apresentavam em relag5o ao conceito de velo-
cidade. 
Procurou-se atraves de entrevistas com alunos de 50 sgrie 	do 

10 grau (10;-12 anos), 84 sgrie do 14 grau (13-15 anos) e 34 sgrie 
do 29 grau (16-19 anos), defrontg-los com problemas onde nio ape-
nas a soluggo fosse suficiente e necessgria mas deveria possibili 
tar a verificaggo da "maneira" pela qual foram encontradas, na mi" 
dida em que se queria avaliar a estrutura iggica do pensamento pi 
lo fato da velocidade envolver uma proporgao entre as componentes 
espacial e temporal. - 

Das'respostas fornecidas pelos alunos pode-se verificar que ini 
cialmente a solug5o dos problemas 4 obtida atravis da centragai 
em apenas uma das componentes - ou espacial ou temporal. A seguir 
aparece o inicio do raciocinio proporcional, sendo a velocidade 
analisada em fung5o das diferengas das duas componentes, somente 
mais tarde ela surge como uma proporg5o. 
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CONCEITOS ESPONTANEOS NA AREA DE FISICA TERMICA 
Ana T. Filipecki, Isabel G. R. Martins, J. 	Martorano, 

Silvia Moreira Goulart (Projeto FundAo Fisica - UFRJ) 

Susana L. de Souza Barros (I. Fisica, UFRJ) 

Neste trabalho sAo apresentados os resultados de 
pesguisa realizada com estudantes do 2o. grau de escolas 
publicas (tdcnica, formacAo de professores e formacAo 
geral) que visa: i) detectar os conceitos espontaneos de 
,estudantes (nAo escolarizados na materia) na Area de 
fisica tdrmica; ii) analisar em que contexto sac) utili-
zadas no cotidiano palavras relacionadas ao estudo de 
calor e temperatura; iii) aprender acerca de tdcnicas de 
entrevistas coletivas e como desenvolver metodologias 
para aplicacAo em situac8es de sala de aula. 

Uma andlise dos instrumentos utilizados aldm de um 
estudo comparativo dos resultados gbtidos com a litera-
tura conhecida e sugestoes de implicacoes diddticas tam-
bdm sAo objetos de discusslo. 

PARA UMA CLASSIFICAQA0 DO CONCEITO DE ENERGIA EM CRIAKAS DE 
ESCOLA PRIMARIA 
A. Filipecki, Isabel G.R. Martins, Silvia M. Goulart (Projeto 
Fundao Fisica, I. Fisica UFRJ), Susana de Souza Barros e Wilma 
M. Soares' (I.Fisica, UFRJ) e Dominique Colinvaux (I.Fisica, UFF). 

Neste trabalho.discutimos as diferentes visOes sobre energia e 
escolhas de seu uso em situayaes que envolvem movimento e repou 
so de seres animados e inanimados nas quais estao sendo utiliza 
das, de forma implicita ou explicita, diversas'formas de energia. 
Entrevistas individuais nas quais se apresentam figuras contendo 
exemplos de situagOes em que oconceito de energia pode ou nao 
estar envolvido,-foram realizadas com 22 estudantes do 19 grau 
(C.A. 5 8a. serie) de uma escola municipal do Rio de Janeiro.Des 
ta forma obtivemos informacOes que possibilitam nao s6 estabele 
cer a decodificagao do instrumento utilizado, mas tambem identi 
ficar_as escolhas e explanacOes acerca do uso de energia e sua 
relagao_com movimento que nos permite aventar uma possivel clas 
sificagao(1). Agradecemos a colaboragao dos alunos da disciplina 
"Instrumentacao para o Ensino III" do 29 Semestre 1986. 

(1) Michael Watts - Phys. Educ., vol. 18, 1983). 
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PROPOSTA DE UM MODELO "ESPONTANEO" DE MOVIMENTO 
Y.Hosoume, A.Villani e J.L.A.Pacca, Instituto de Fisica da Universidade de 
SEo Paulo, sao Paulo 

Alunos e professores da escola de 2Q grau e estudantes universitdrios majo 
ritariamente mantem conceitos de espago,tempo e velocidade essencialmente dis 
crepantes da conceituagdo cientifica, a despeito de jd os terem estudado ((id 
mesmo ensinado) em cursos regulares de cinemdtica e dinamica. Este 6 o pri-
meiro resultado de uma investigaggo sistemdtica que revela tambem que suas 
conceituagoes "alternatives" nao sao aleatorias, e flat) obstante as diferengaS 
de faixa etdria e escolaridade,guardam entre si, nas'suas representagOes, as 
pectos comuns que antecedem e resistem aos ensinamentos cientificos. PrOburail 
do estabelecer uma base para uma investigagao educacional mais eficaz, o pre: 
sente trabalho investiga as regularidades e os tragos comuns e fundamentais.a 
estas conceituagoes. As questOes, de cujas respostas depende o estudo que 
realizamos, tratam da descrigEo de movimento por diferentes observadores, pro 
piciando a construgdo de um quadro de caracterizagoes articuladas. Parte 65 
trabalhobusca descrever a metodologia adotada para determiner as razbes subja 
centes aos raciocinios ditos alternativos ou intuitivos. Para esse objetivo, 
mostra-se que 6 preciso abster-se do uso da "verdade cientifica" no julgamen-
to apressado da "conceituagdo equivocada". 

A CONCEITUAQX0 NX0-CONVENCIONAL ps ENERGIA NO PENSAMENTO DOS 
ESTUDANTES 
Eduardo A. Terrazzan e jasuina L.A. Pacca, Instituto de Fisica 
da USP, Sao Paulo. 

Muitas das respostas, fornecidas por estudantes quesecies 
que lhes sIo propostas sobre situagOes fisicas, escondem, por 
tr.5s de inadequag6es ou mesmo incorreOes, uma concepcao prO-
pria, por vezes coerente, sobre o tema tratado. Este trabalho 
se propiie a dar uma estrutura para essa concepcIo propria dos 
alunos, quanto ao conceit° de energia. 

Inicialmente 	discutida a importAncia do estudo formalize- 
do desse conceit° e sua colocagIo numa programacIo de 2,2 grau. 
A seguir abordada a questIo da_pesquisa sobre tais conceitos 
particularizando-se para o tema energia e analisando-se respos 
tas de estudantes a vArias questOes sobre esse .tema. t feita 
tambem uma r5pida exposigIo da evoluggio histOrica desse concei 
to e uma anAlise do tratamento a ele dispensed° nos textos di-
dAticos. Por fim, relaciona-se essa concepOo alternative de 
energia obtida junto aos estudantes corn a histOria do conceito 
e com a aDresentacio Peita nos livros-texto.  
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G - ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO ENSINO DE MICA 
	

Sala 211 

Coord.: Emst W. Hamburger - Institut° de Fisica , USP, Sgo Paulo, SP 

G1 	 
EVASAO DE MESTRES 
Rafael de Lima Rodrigues,  Universidade Federal da Paraiba, Joio Pessoa, Parai 
ba (CNPq). 

Este trabalho seri composto de duas sec-6es, na_primeira mostrarei alguns 
rificos e dados estatisticos sobre a POs-Graduagao no pais, abrangendo todas 
as ireas, a nivel nacional e regional, de acordo com o banco de dadosdaCAPES 
e Coordenacbes de Pos-Graduagio de Fisica, respectivamente. Na segunda secio, 
apresentarei uma proposta para criagio de uma nova categoria de docentes em 
fisica no 29 grau. - 

A Evasio de Mestres em fisica para outras ireas (...) esti vinculada prin-
cipalmente a dois fatores: os mestres nio estio conseguindo emprego nas-uni-
versidades e o valor das bolsas de estudos para doutorado desestimulante. 
Em contrapartida, faltam alunos nos cursos de graduagio em fisica das univer-
sidades brasileiras (...) entre outras razbes, porque hi poucos professores 
de fisica qualificados no 29 grau. Endossando a proposta da SBPC, acriagio de 
Fundacbes Estaduais de Amparo a Pesquisa, proponho que se reivindique do Go-
verno Federal um programa de curto e mEdio prazos (...) que incentive a parti 
cipagio dos mestres em fisica no corpo docente de escola do segundo grau (uffi 
sintese dessa proposta, de minha autoria, sob o mesmo titulo foi publicada em 
Ciincia Hoje n9 26 setembro/outubro, pig. 03, 1986). Por que Mestres em Fisi-
ca na Escola de 29 Grau? Como deve ser feito esse aproveitamento? Em termos 
priticos o que essa proposta significa? Essas e outras perguntas serio respon 
didas no dia da apresentagio, 

A FORMACAO DO GRUPO DE ESTUDOS PARA 0 ENSINO DA FISICA DE PORTO 
ALEGRE - RELATO E ESTRATEGIAS PARA SUA CONSECUCAO 
Luiz Carlos Gomes, Irineu Ronconi, Marilia Santana  e Moacyr  Mar 

ranohello,  GEEFPA, Porto Alegre, RS 

Nesta comunicacio tentamos descrever como se procedeu a form 
cio do Grupo, sua historia, dificuldades e perspectivas de tra 
balho para o futuro, com o intuito de motivarmos a criacio de 
outros grupos em outros lugares do Brasil, como vem sendo tenta. 
do desde 1977. 
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G3 — 	 
0 CURRICULA DE GRADUA00 EM 	VISTO ,PELOS FORMADOS 

Eliseu Ribeiro e Fernando amnia Prado Wpto.de Fisica, Unesp, Rio Claro - SP) 

Os formados pelo curso de Fisica da Unesp (Rio Claro - SP) estlo respondendo a um questionLrio 

sobre seu destino profissional, incluindo atiVidades e cursos realizados apes a graduacio, ativi-

dada atual e a contribuigio do curriculo, disciplina por disciplina, para seu desemanho profis-

sional. Indaga-se tadbem do papal de atividades extra-curriculares e das principais lacunas do 

curriculo. A anelise das 20 primeiras respostas indica: 1/3 de formados atua no ensino de 12 e 22 

graus e 2/3 se dirigimm pes-graduacio e/ou ensino superior; a utilizageo dos ensinarrentos rece-

bidos apresenta razoevel correlageo entre a natureza da disciplina e a atividade exercida pelo 

formado; em media, 3/4 das disciplinas nunca ou raramente sio utilizadas; para o grupo que se en-

contra no ensino de 12 e 22 graus, dobra o "Indice de inutilidade" do curriculo relativamente aos 

respondentes que estlo na pOs-graduageo 

LEVANTAMENTO DAS CONDIOES MATFRIAIS DE ENSINO DE LABORATORIC DE FISICA NAS,ES 
COLAS DE 22 GRAU DE SANTA MARIA 
S6rgio Luiz dal Piva e Jose AntOnio.Trindade Borges da Costa, Universidade Fe—
deral de Santa Maria, Santa Maria, Ri0 Grande do Sul 

Mediante visitas 'as e:,colas, foi feito um levantamento das condicOes materi 
ais do ensino de Laborat6rio de Fisica nas tscolas de 29. grau de Santa Maria. 
' As caracteristicae ger7is levaLtadas reTerem—se a espago fisico, instals-- 

0es, equipameutos existentes, manutencAO e outras.. 
Para-facilitar a anAlise. estatistica dos dados foi elaborado um roteiro pa—

ra a visita 	inclui um questioalrio aplicado junto aos professores das esco 
las. 	. 
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UMA PROPOSMA EDUCACIONAL PARA 0 ENSINO DE FISICA NO 22 GRAU DA 
102 REGIAO ADMINISTRAffIVA DO ESrADO DE SAO PAULO. 
Silvio Rainho Teixeira, Carlos de Oliveira Baiva Santos, Nelson  
Buck e Neri Alves. IPEA,Pres.Prudente,Sgo Paulo (UNESP) 

Foi feito um levantamento da situagio do ensinc de Fisica nas 
escolas de 22 Grau da X Regigo Administrative do Estado de Sgo - 
Paulo, com sede em Presidente Prudente. 0 objetivo foi tomar co 
nhecimento do corpo docente, ntimero de alunos, escolas, classes e 
laboratOrios de ensino, durante o ano de 1986. Verificou-se que 
de 122 professores da discipline de Fisica que atuam na regigo, a 
penas 09 (nove) sio Licenciados em Fisica. Do total de Escolas a 
penas 2% fazem uso dos laborat6rios pare o ensino. 

Fundamentado nesses dados, e proposta uma Estrategia Educacio-
nal para a melhoria do ensino da Fisica, mediante Cursos de Req. 
clagem, Laboratorio Pilot° para treinamento dos professores de Fi 
sica, e criacgo deE um Centro de Betudos 'de Ciencias, visando uma 
maior integrag5o dos docentes do Segundo Grau com a Universidade. 

ALGNS DADOS DA LICENCIATURA NO IFUSP EM ANOS RECENTES 
ROSANA MARIA  CARAN, ERNST WOLFGANG HAMBURGER, IFUSP, SAO PAULO 

Foi estudado o ndmero de alunos licenciados no IFUSP em anos 
resentes._0 aluno que ingressa no curso de Fisica , so precisa 
fazer opgao por Licenciatura ou Bacharelado apartir do 39 ano. 
No periodo de 1977 a 19.85, obtiveram licenciatura em media 31 
alunos por ano, comparado_com 74 bachareis, de uma turma ingres-
sante de 260:* A duragao media da licenciatiara 6 de 6,5 anos,cer-
ca de um ano a mais do que o bacharelado. Cerca de 42% dos licen 
ciados obtem tambem o bacharelado , geralmente antes da licencia 
tura. Sergo discutidos tambem resultados de um questiongrio apli 
cado aos alunos de licenciatura sobre as sues expectativas e °pi 
nioes. Uma fragaq,consideravel dos alunos optam por esse cursn 
po/- actor em.que 	mais facil que o bacharelado, outros veem no 
curso uma mancira de desenvolverem o pensamento. Cerca de 80% 

trabalham mais de 20 horas semanais. 

Alguns dados foram fornecidos por S.V. Rabinovitch e 

B.A.C. de Castro 
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G7 - 	 
UM ESTUDO SOBRE OS INGRESSANTES NO IFUSP ENTRE 1974 E 1986 

B.A.C. de Castro, E.W.Hamburger, S.V. Rabinovitch - IFUSP 
Sao Paulo - SP 

Em continuagao a estudos anteriores (Prado, Rabino-

vitch, Hamburger e Castro - IFUSP, 1986) examinamos, a partir 

dos histOrices escolares computarizados dos alunos, quais 	se 

formaram (Bacharel ou Licenciado) e em que ano, bem como o 

mero de crgditos obtidos ate agosto de 1986. 0 estudo foi fei-

to para ingressantes a cada ano no IFUSP, no period° de 1974 e 

1986. 0 numero total de formados foi de 50% dos 	ingressantes 

de 1974 e diminuiu para 30% dos de 1978. A duragao minima 	do 

curso 	de 4 anos, mas a duragao media foi de 5,5 anos para os 

ingressantes de 1974 a 1977, sendo que 61% levaram 4 a 5 anos, 

26% 6 a 7 anos e 13% 8 a 12 anos. A distribuicao de creditos 

foi estudada em fungi-0 do ano de ingresso para alunos matricu-

lados e tambem para os que abandonaram o curso. 

MELHORIA DO ENSINO DE GRADUACAO - Levantamento sobre as escolas de licenciatu 

ra da Area de Cigncias do Estado de Minas Gerais 

Sgnia Maria de Almeida, Ricardo Diniz Gomes e alunos do Curso de Instrumenta-

ca.° A - Departamento de Fisica da UFMG (Conselho.de GraduacAo, UFMG) 

Este projeto esti sendo desenvolvido junto com os alunos do curso de Licen 

ciatura em Fisica. Tendo como objetivos: melhor conhecer a formacAo dos pro 

fessores da grea de Cigncias do Estado de Minas Gerais; colher subsidios para 

um futuro interc3mbio entre estas escolas e a UFMG, visando a melhoria do En 

sino de Fisica; envolver os alunos de instrumentacio com atividades de pesqui 

sa em ensino,num levantamento de contato direto com a realidade na qual irgo 

atuar. 

Como 12 etapa, para o desenvolvimento deste trabalho foram colhidos dados 

sobre escolas que formam professores na Area de Cigncias referentes: ao ndme 

ro, localizacio, cursos ministrados, curriculos, turno de funcionamento, ndme 

ro de vagas no vestibular, formados por ano, etc. Os resultados mostram vAri 

as discrepgncias relacionadas a formacio dos professores na Area. 
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0 PROFESSOR E 0 ENSINO DE FISICA DE 29 GRAU ,D0 ESTADO DO PIAUI. 
Paulo ROmulo de 0.Frota -Departamento de Fisica-UFPI 

Por ocasiao do II Encontro de Matematica e Fisica para profes 
sores de 29 grau,do Estado do Piaui,promovido pela FADEP-SE/PI ' 
em novembro de 1986,em Teresina,algumas dificuldades e/ou proble 
mas foram levantados como condicionantes do ensino ,consequentes 
indices de reprovacio na disciplina e o desempenho de seus minis 
trantes. - 

A partir deste evento,na impossibilidade de se conhecer atra-
yes do sistema SE/PI o numero,a titulacao e o pensamento dos pro 
fessores de Fisica que atuam na Rede Oficial de Ensino,iniciou - 
se o presente estudo que visa a caracterizacao deste profissio-
nal,situa-o no contexto histOrico do Estado e descreve seu ensi-
no. 

ENSINO DE FISICA NO ESTADO DO PARANA 
Paulo de Tarso Sica de Toledo, Funiagao Universidade Estadual de Maringa, Ma, 
ringa , Parana. 

Durante os anos de 1984-85 e parte de 1986, o Centro de Ciancias do Parana 
(CECIPr) Orgao da Secretaria de Estado de Educagao do Parana (SEED- Pr) pro-
mcveu um grandemcvimento na area de ciencias, para que, atraves do mesmo des 
pertasse o real valor do professor de ci.encias que, emmunicipios pequendi 
sao os prcvedores de informagaes mods atualizadas referentes mudangas e evo 
lugOes tecnologicas, para seus aluncs e ccmunidade em geral. 

Este mcvimento era baseado em encontrcs de 03 dies, onde se eram ofereci - 
dos cursos rapidos e debates, a minha participagao se refere aos curscs de 
Fisica com duragoes de 08 a 24 horas a cada encontro. 

Nestes encontroso que se viu foi a grandemaioria dos professores sem for 
maga° acadgmdca especifica em Fisica, LaboratOrics razoavelmente -equipaddi 

As necessidades levantadas dos debates eram: cursos de maior duragao ..para 
uso do material existente; 

.Cursos de pos-graduagao especificcs na area de Ensino de Ciancias. 
Os resultados ja obtidos foram'uma ccnscientizagao dos professores, varies 

curscs de pois-graduagao distribuidos pelo Estado. 
A SEED-Pr esti equipando laboratOrics novos e recuperando os existentes. 
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G11 - 
EvoLucko DO ENSINO DE FISICA NO BRASIL 
Hilda M.F. da Silva, Angela Maria C. Dias e Renato O. Zanola, 

I.F. - UFRJ, Rio de Janeiro - R.J. 

Como aluno's do curso de licenciatura em Fisica fomos desperta 

dos pela evolucao do ensino de fisica em nosso proprio pals, po-. 

is muito pouco falado e divulgado a respeito. Nosso objetivo 

primeiro seria estruturar como a Fisica surgiu nos curriculos 

escolares. A medida que fomos colhendo informacoes bibliogra - 

ficas, deparamos com certas dificuldades, principalmente advin - 

das do fato da ciencia ter sido sempre dominada por classes de 

elite. Recorremos a colegios antigos de tradicao buscando encon 

trar mais informacaes. Apesar de tudo, as dificuldades nerdura - 

ram e fomos levados a buscar na histeiria da evolucao da educacao 

as origens de toda a problematica envolvida. 

Esperamos que este nosso primeiro trabalho tenha continuida-

de, juntamente com outros que estao sendo feitos no pals. 

AS CONCEPg ES DE CI NCIA E A P TICA DOCENTE DO PROFESSOR DAS CI-
ENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA 
Guaracira  Gouyea de Souza (Programa especial de Educacao, Secreta 
ria Estadual, Rio de Janeiro), Deise Miranda Vianna'a Susana de-
Souza Barros (Instituto de Fisica, Universidade Fecraral-U-6Thic-5--1J 
Janeiro) e Ana T. Filipecki (CETIQT, SENAI, RJ). 

Um estudo piloto das concepcOes dos professores sobre a nature 
za da Ci6ncia, os conteados e as metodologias utilizadas em 
de aula esta sendo desenvolvido com uma amostra de N = 32 orofes-
sores de Biologia, Fisica, Matematica e Quimica das escolas do 19 
e 29 grau do Rio de Janeiro. 0 instrumento utilizado para o le-
vantamento dos dados 6 constituido por um questionario(1) no qual 
sao discutidos os seguintes aspectos: a). processos da ciencia e 
metodologia da pesquisa cientifica; b) enfoque dos conteudos da 
ciencia a serem ensinados e problemas de interdisciplinaridade e 
c) metcdologia e enfoque pedagOgico utilizados em sala de aula . 

Apresentaremos resultados preliminares de uma analise qualita-
tiva que visa reconhecer o efeito da formacao especifica dc oro - 
fessor nas suas concepOes dos aspectos acima citados. Com  estes 
resultados c instrumento de estudo sera reavaliado para uma elabo 
rac5o mais adequada para. aplicacao a amostra nacional renresenta= 
tiva. 
(1) V. Kouladis, Tese Doutoramento; Instituto de Educacao, Uni-

versidade de Londres, 1987. 
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EXPOSIOES CIENTfFICAS SOBRE 0 COMETA HALLEY E SOBRE ENERGIA 
R. Kishinami, E. Terrazan, E.W. Hamburger, V.L. Soares, Instituto 
de Fisica USP, Sao Paulo (CAPES/PADCT, CNPq, CESP) 

A Exposigao "Halley em Maxima Aproximagao" ficou de margo 	a 
junho no Campus da USP, onde recebeu cerca de setenta mil visitan 
tes, sendo depois mostrada em Curitiba, Guaratingueta e Campinas: 
Consta de paineis, micro-computadores com simulagoes das arbitas 
dos planetas e do cometa e experimentos de fisica. As visitas fo-
ram principalmente de classes de escolas, que vinham em Onibus 
fretados. Uma exposigAo sobre Energia, a ser inaugurada em feve-
reiro, mostra aspectos fisicos, bioquimicos, de educagAo ffsica, 
artisticos, tecnologicos, historicos, politicos, agricolas, 
oceanograficos do conceito de energia. Sera discutida a organiza-
gao de tais exposigdes e a sua avaliagAo educacional. 
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CORRELACAO ENTRE OS DESEMPENHOS ACADEMICO E NO VESTIBULAR 
Fiotr Trzesnialc,  Escola Federal de Engenharia de ItajubA, 
ItajubA, Minas Gerais. 

Este trabalho busca correlacionar os resultados obtidos pe-
lps estudantes da Escola Federal. de Engenharia de Itajuba nos 
exames vestibulares e nas disciplinas do primeiro period° le-
tivo da instituipAo, deste modo avaliando a efetividade do 
concurs° de ingresso como instrumento de selepAo de alunos que 
venham a apresentar posteriormente um born desempenho academi-
c°. Com este objetivo, construiram-se diagramas a partir de 
medils e de notas obtidas pelos estudantes nas cinco provas 
discursivas do Vestibular (Matematica, Fisica, Quimica/Biolo-
gia/Estudos Sociais, Comunicapao e Expressao/Lingua Estrangei-
ra e Redactlio) das medias finais dos mesmos ern tambem cinco 
disciplinas de graduacAo (CAlculo I, Algebra Linear, Quimica, 
Geometria Analitica e Metodologia Cientifica), tomadas duas a 
duas. A anAlise dos sessenta grAficos resultantes revels coe-
rencias e incoerencias tanto internas a cada um destes grupos, 
oomo tambem de um grupo para outro. 
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H - FORMACAO DE CONCEITOS EM FfSICA 	 Sala 207 

Coord.: LtIcia C. de Almeida - Dep. de Ffsica, Univ. Fed. Fluminense, Niteroi, RJ 

UMA ANALISE DAS CARACTERTSTICAS DOS SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS 
DE FISICA 
Paulo Ricardo da Silva Rosa, Marco Antonio Moreira e 	Bernardo  
Buchweitz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Ale-
gre, RS (CNPq, FINEP). 

solucio de problemas em Fisica, a nivel de graduacio, 6 a 
principal forma de avaliacio e o principal processo pelo qual o 
ensino de Fisica relaciona a teoria e a praxis. Neste trabalho, 
procurou-se estudar o que caracteriza o aluno bom solucionador de 
problemas e o aluno mau solucionador de problemas. Foram usados 
para isto diversos metodos. Os dados foram coletados atravis de 
tres instrumentos: o teste de associacio escrita de conceitos, o 
teste de associacao numerica de conceitos e a entrevista. A anili 
se destes dados foi feita utilizando-se o Escalonamento 
mensional, a analise de agrupamentos hierarquicos e um 	gabarito 
para anilise das entrevistas desenvolvido pelo autor. 

Os resultados preliminares indicam que nio existe diferenca a 
nivel de estratigia de solucio de problemas e nem quanto ao rela 
cionamento feito pelos estudantes a nivel de organizacdo da 
tura cognitiva. Estes resultados, sugerem que o fato de um alunii 
ir bem ou mal em uma prova de problemas depende mais da quantida-
de de treino antes da prova do que propriamente de um entendimen 
to mais profundo do.que foi estudado. 

MAPA CONCEITUAL DA DINAMICA 
Sergio M..Arruda,  Dep. Fisica, Universidade Estadual de Londrina, Londrina,PR 

E apresentado um mapa conceitual da Dinimica Newtoniana atravEs do qual 6 
possivel trata-la como uma estrutura trtdimensional formada pela jun* de 
tres grandes temas: o tema do objeto material ou massa, o tema do movimento, 
definido pela velocidade e o tema da causa do movimento ou forgo.: Discute-se 
o significado dos principais conceitos e leis e.o uso do mapa"no ensino da 
Mecinica. 

H1 
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EMPREGO DE SUBSUNgORES NA FORMA00 DE CONCEITOS En FfSICA: UM ESTU 
DO COM UNIVERSITARIOS. 
Eduardo Toshio Naciao, gentro de Estudos Superiores de Londrina CE 
SULON, Londrina, Parana. 

Este trabalho trata de conceitos eapont.e.neos sabre forge e movi 
mento de um modo geral, que podem interferir no desenvolvimento do 
process° de ensino-aprendizagem para a formagao destes conceitos / 
em fisica. 

Os dados sugerem a existencia de uma estrufura.conceitual espon 
tanea, a 2ual prevalece sobre,o formalismo da mecanica, quando a 7 
compreensao deste fovalismo e solicited°. 

Pro2urou-se atraves do modelo de ensiDo de Ausubel, estabelecer 
condigoes-para se processar a substityigao da estrutura conceitual 
espontanea pela estrutura formal de fisica. 

Os sujeitos foram 23 alunos matriculados na disciplina de Fisi-
ca Geral e Experimental I do Curso de Licenciatura em Ciencias de 
12 Grau, do,Centro de Estudos Superiores de Londrina - CESULON e 
na faixa etaria de 18 a 39 anos de idade. 

Os resultados indicaram que a -abordagem aLisubeliana possibili,- 
tou uma aprendizagem significative na formagao de conceitos em fi-
sica nestes sujeitos. 

0 CONCEIT° DE TEMPO E EXPERIENCIA TEMPORAL 
Liberato da Gama mot-  e Ronaldo Mote  

No presente trabalho pretende-se explorer a origem do conceito de tempo, 
seu desenvolvimento historic°, o process° ensino-aprendizagem, conceitos 
atuais, processos de medidas e conexoes entre os pontos de vista existentes. 

A entropia termodinemica de um sistema fisico e examinada como sendo uma 
variavel associada diretamente a progressao do tempo. Discutiremos tambem a 
dilatagEo do tempo a partir dos postulados relativisticos de Einstein. - 

Por fim, a questgo da experiencia temporal e analisada a partir de um con-
junto de experiencias envolvendo diferentes grupos de pessoas. 0 interesse 
sera centrado na experiencia cotidiana (tempo ordinario) e baseado na expe-
riencia de duragEo do tempo, ou seja, reparaggo entre eventos. 
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ATUAQA0 E MANUSEIO NO JOGO.D1117ENSAR 
naria Aparecida Junqueira Zampieri  - 

Com os objetivos de tornar mais abrangente a educaggo, estimu-
lar o raciocfnio e testar diferentes formas de avaliac5o, no pre 
sante trabalho utilizou-se dentre outras, algumas tgcnicas 
Pslcodrama Pedavigino. 

Os alunos trabalharam em conjunto ou individualmente .numa ten—. 
tativa de aflorar conceitos'intuitivos ou expressOes expont5neae, 
posteriormente evoluides. e/ou comparadas indutivamente aos mode 
los formals. • 
Nesta mesma linha de atuaggo resolveram problemas.quar4itati-- 

vos e vivenciaram algumas formas de avaliagao, 

UM RECURS() DIDATICO: " IMAGENS " 
Joliane O. C. Berl° e Patricia G. Silva  , EEPSG Prof. Architicli-
no Santos, Sao Paulo, S.11. • 

Dirigidas nela preocupacao com o conflito vivido por professo7 
res de Fisica que se sentem obrigados a ensinar um vasto conte5 - 

do, nem sempre adequado realidade do aluno, e que nao quer en-
fatizar a visao da Fisica como uma ciencia conpletamente desvin - 
culada da Vida, 6 que surgiu o "IMAGENS"; tendo ainda em mente a 
funcao socializadora da educacao. 

"IMAGENS" 6 um recurs() didatico onde a fotografia foi utiliza-
da para desenvolver o conteado- Otica Geom6trica, considerando a 
colocacao acima. A histeria da Otica e evolucao da fotografia ' 
serviram para. introduzir a Otica das lentes e as leis da reflexac 
e refracao. As tecnicas de revelacao e ampliacao em preto e bran-
co colocaram em nauta a quimica e Otica fisica envolvidas na ob.- 
tencao de fotos. 

Este recurso foi utilizado no curso noturno, como atividade ' 
:teOrica e pratica, dentro do "Projeto de Integracao de 	- 
nas" para alunos de 19,29, e 39 series,(Cadernos Cedes, n9.16), 
obtendo uma resposta positiva por parte dos alunos e maior moti - 
vacHo das prdfessoras, deixando como documentacao: trabahlos, 
reiatOrios e avaliacSes. 
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UMAMETODOLOGIA ATIVA E CENTRADANAS CONCEKOES PREVIAS 
Affonso C.B. Botelho, Aldo M- Ferreira, Dalton Conceives, Isa Costa, Lucia C. 
Almeida, Luiz A.M. Gnimaraes, Marly S. Santos, Mauricio I.F. Varella, Univer-
sidade Federal Fluminense, Niteroi, RJ. 

0 trabalho visa atender professores e alunos de 29 grau de Niter& e Sio 
Goncalo, atraves de um process° ensino-aprendizagemque procure integrar a 
teoria e a experiencia. A metodologia fundementa-se numa linha cognitivista, 
onde as concepcoes peevies dos alunos sap o ponto de partida e a ac&o, no seu 
sentido piagetiano, 6 tide camo 9eradora do conhecimento. 

Este trabalho destina-se tambem aos alunos do curso de Licenciatura em Fi-
sicada UFF, nas disciplinas de InstrumentacAo e Pratica de Ensino. 

As diferentes realidAAPs das escolas sac) atendidas por diferentes /ilveis 
de complexidade dentro de um mesmo assunto; fornecemos, por emprestimo, os 
kits experimentais e os roteiros que, em seu conjunto, substituem a eventual 
falta do livro texto. Os kits tem comp diretriz o baixo custo„ficil reprodu-
cal° e obtencao de resultados quantitativos de boa precis5o. 

SONDAGEM DAS DIFIGULDADE NA AFRENDIZAGEM, EM FISICA, NIVIEL DE SEGUNDO GRAU, 
SEGUTMO A OPINIA0 DOS ALUNOS 
Ivonete Pereira da Silva e AntOnio Vicente Lima Porto, Universidade Federal de 
Santa-Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul 

	

Em funqao das dificuldades apresentadas pelos alunos na apresndizagem 	da 
discipline, procuremos questioner tentativas de obter-se os motives. 	- 
: 0 metodo consiste em primeiro memento aplicar aes elunos de lg e 	ano dc 
2Q grau a seguinte pergunta: Quais as dificuldades encontradas na aprendiza- 
gem da FIsica? 

- Selecionar as respostas em grupos, ccnforme a frequeneia, e retornar acs 
tlunos pare que este marque em ordem de Ireferncia as tres causes na sua opi 
niao que se apresentam como dificuldades no aprendizado. Novamento agrupa-seas 
respostes confirma sues frequ'encias e retorna-se aos alunos pare. que novamen-
te agrupar ordem de prefer(Incia, e assim sucessivamente ate chegar o =is 
iroximo possivel.do concenso. 
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A FISICA ARISTOTELI'CA "VERSUS" 0 EXPERIMENTALISM° !GALILEANO. 
Watmit Thomazi -CatdoTo; Cotigio 04watd de Andtade, Sao Pauto,Sao 
Pauto. 

0 ptojeto desenvoLvido com atunos de ptimeito ano coLegiat qu 
setviu em uma liase iniciat pato: o cutso de cinematica 
escatat, se mosttou potenciatmente impottante inattumento pata u 
ma ampta discussao 4obte o pkincZpio da autotidade. 

0 ttabatho ioi dividido em ttes etapas a comecat com teituteC 
de textos vatiados do Ptoi. Piette Lucie e do Fitosoio da Cienci 
Atexandte Koyti.Com  base na ptimeita tiase, otganizou-se um jutga 
mento pabtico tevado a cabo pot uma ata Ifavocavet as idaias gati 
teanas e outta a4 idaias atistoteticas. Os teauttado4 deste mome 
to ifotam colhido4 attavi4 da aputacao de voto4 envotvendo as ou 
ttas satas do Cotegiat cujas atividades iotam patatizadas pata a 
companhamento e patticipacao no ttabatho deste dia.Na etapa de 6 
natizacao 6oi discutida e ctiticada em 4ata a autonidade do cien 
tista e do pto6e44ot que de6inem conceito4 e apicesentam conteado 
como vetdades absotutas sem que estes passem pot um ptocesso de 
compteensao e discussao pteutios. 
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DENSIDADE: REVELANDO 0 MODELO MATEMATICO 
Terezinha Nunes Carraher, Mestrado em Psicologia, UFPE. 

Muitos conceitos e problemas da 	repousam sobre modelos ma 
temiticos que os professores de ffsica nao explicitam para seus 
nos. 0 presente trabalho procurou explicitar o modelo 	matemiticTi 
subjacente ao conceit° de densidade, relacionando a densidade a um 
estudo sobre fungOes. Os alunos, estudantes da lg serie do 29 grau 
de uma escola pablica em Recife, receberam dois dias de 	instrucao 
em aulas prgticas sobre func6es e um dia de instrucio sobre densida 
de, em que buscavam tracar um grifico para peso em fungi° do volu = 
me, sendo os dados obtidos quando diversos continentes eram coloca-
dos na Spa e enchidos atg que suas bordas estivessem niveladas com 
a superficie da ggua. 

A comparagao entre o grupo experimental descrito acima e um gru-
po de controle, constituido por uma classe de alunos do mesmo pro-
fessor, mostrou resultados positivos da experiencia e revelou diver 
sas dificuldades dos estudantes nesse campo. 
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DENSIDADE E FLUTUACX0 DE CORPOS: COMPREENSX0 E TRANSFERENCIA. 
Analdcia Dias Schliemann, Mestrado em Psicologia, Universidade 
Foderal de Pernambuco, Recife, PE (PADCT-CAPES). 

Sabe-se que a transferOncia e aplica0o, para situact5es do 
dia a dia, de conhecimentos adquiridos em aulas de Cidncia TiMo 
ocorre facilmente. Tem-se sugerido tambem que o uso de 
experi@ncias que permitam ao aluno maior reflexIo e construcZo 
dos conceitos cientificos facilitariam epee transferOncia. 

Neste estudo analisou-se o desenvolvimento e transferencia 
da compreensU do conceito de densidade aplicado flutuacMo de 
corpos. As situacOes de ensino foram as aulas de Fisica do 
curriculo escolar e a tarefa Piagetiana de flutuacMo de corpos 
modificada para constituir uma situacMo de ensino. A explicacMo 
de fenomenos ffsicos do dia a dia foi avaliada atravds de uma 
entrevista individual. Participaram do estudo 30 adolescentes 
da.2a. sdrie do 2o. grau. 

Os resultados mostram a evolucMo da compreensMo dos sujeitos 
na tarefa piagetiana. No entanto, nem os conceitos aprendidos 
e aplicados na tarefa piagetiana, nem os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de Fisica eram utilizados para explicar 
fenomenos relacionados que ocorrem no dia a dia. A discussMo 
sobre as dificuldades encontradas pelos sujeitos permite 
sugerir novas formas de ensino a serem testadas no futuro. 
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I - FORMAcA0 DO PROFESSOR 	 Sala 211 

Coord.: Al)Elio C. Fernandes Neto - Dep. de Ffsica, Univ.Fed.de Mato Grosso, MT 

PROGRAMA DE CRIA00 DE CENTROS REGIONAIS MULTIPLICADORES 
Hugo Roberto Tricdrio, Projeto 0EA de Ensino de Ciencias,Argenti 
na 

Dentro do Projeto da 0EA para a melhoria do ensino das Cien-
cias, se procura ngo so a aquisig5o de novas conhecimentos pelos 
alunos,mas tambem sua compreensgo prdtica e aplicada. Neste sen-
tido se promovem Centros Regionais Multiplicadores que funcionam 
como unidades pedagogicas integradas e como polos de desenvolvi-
mento institucional. 

PROJETO DE METODOLOGIA DA ASSOCIA00 DE PROFESSORES DE FISICA 
DA ARGENTINA 
Hugo Roberto Tricdrio, Projeto 0EA de Ensino de Ciencias, Argen-
tina 

A Associa0o de Professores de Fisica da Argentina promove 
projetos atraves de alguns de seus associados. Descrevem-se a-
aqui projetos ligados aos cursos de Diddtica Especial e Metodo-
logia e Prdtica de Ensino ( terceiro e quarto anos da Licenciatu-
ra).Neste projeto se desenvolvem pacotes instrucionais integra-
dos em modulos para uso na escola secunddria.Esses modulos a-
presentam os objetivos a serem atingidos, osVizaeis de atividades, 
os guias de experimentos,conjuntos de problemas,materiais auxi-
liares, modelos de proves de autoavaliag5o e de avaliagao. 

- 
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13 
CONTEODO ALTERNATIVO PARA A DISCIPLINA DIDATICA PARA 0 ENSINO DE 
FfSICA 
Maria Jose Pereira Monteiro de Almeida, Faculdade de Educacao - 
UNICAMP, Campinas, Sao Paulo. 

Com a finalidade de viabilizar a reflexgo sobre concepcOes de 
Ensino e Ciencia e o caminhar nO sentido de um saber-fazer pedag6 
gico, necessario a atividade profissional do professor, centrali 
zamos Curso de Didatica para o Ensino de Fisica na analise de 
certos aspectos do ensino dessa discitplina nas decades. 

ConteEdos preferenciais, caracteristicas metodolOgicas e pa 
peis atribuidos ao professor sa0 alguns desses aspectos identifi 
cadOs, em materials didaticos divulgados no Brasil, a partir de 
um referencial de tendencies pedagOgicas. 

A reflexao dos envolvidos no_processo de analise e medida por 
expectativas, Opini6es e concepcoes supOstamente incorporadas ao 
ideario de professores e alunos. 

14 LIZTOBIA E FILOSOFIA DA CIENCIA NA FoRmAck) 120 LICENCIADO 
G.B.Carolino, I.G.de Abreu, I.de L.Batista, _LJ.Lopes, M.Serzedello e F.D.Prado(SPEC-CAPES/UNESP). 

Visando explorar o papel da Histeria e da Filosofia da Fisica na formageo do Licenciado, foram 
desenvolvidos dois curscs: um de atualizagio(CEMP/SE)para professores de Fisica do 22 grau, e cu-
tro; optativo, de Evolugeo,dos Conceitcs da Fisica(42ano de Fisica, Unesp). Do curso de atualiza-
geo participaran 36 professores licenciados, prcvenientes de 17 cidades e nele foram reali7Adne 
exposigOes, discussees e uma avaliageo. Foran elaborados para uso no curso os seguintes textos: E 
ducagio e Mudanga e o Ato de Estudar; Aula sabre carga, forgas e campo eletrico; Levantamento das 

criticas dos alunos do 32colegial a essa aula; Campo: Espago para uma discussio filosOfica; Evolu 
geo Histerica do Conceito de Campo e Fisica.dentro de um Context° Social. Ainda foram ministradaq 
aulas sobre: Bevolugeo Industrial e Termodin'ar'nica; Ccucepgees Esponteneas em Mecenica e Ensino de 

Eletricidade a partir do cotidiano. Notou-se um descompasso entre a postura dos organizadores e a 

expectativa dce professores de 22grau pois, enquanto estes ahnejavan obter textos prontos para a-
plicagao inediata, a equipe optou por um trabalho que ccmpreende informageo e tonnage°, esperando 
introduzir mudangas na postura do professor. 0 curso da graduageo foi desenvolvido a partir de ex 
posigees, estudo e discusslo de textos sobre: da Ciencia: seu sentido; A Ciencia no pe-
riod° pre-socretico; Os Atcmistas: DemOcrito e Ieucipo; A Ciencia em Platen e AristOteles; Arist8 
teles e a Fisica; A Fisica na Civilizageo Arebica; Copernico, Kepler e Galileu; A Matematizageo 
da Natureza; Descartes e a Fisica; A Fisica de Newton. 'lento professores comp estudantes reconhe-
cem a importencia da histeria e filosofia da ciencia nas atividades de ensino. 
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CADERNO CATARINENSE DE ENSINO DE FISICA (CCEF) 
Bartira C.S. Grandi, Luiz Orlando Q. Peduzzi, Marcia P. Hofmann  e 
Sonia S. Peduzzi,  Depto de Fisica, Fpolis, SC (PADCT-CAPES) 

0 CCEF um periodic° desenvolvido por alguns professores do 
Departamento de Fisica da UFSC, interessados na melhoria da quali 
dade do ensino de Fisica. 0 CCEF pretende se constituir num canal 
atraves do qual se possa evitar o isolamento e a estagnagao cien 
tifica dos professores de fisica do 29 grau do estado de Santa a 
tarina, estimulando a troca de experiencias didaticas entre 
mesmos. A fim de atingir este objetivo, possui em sua estrutura 
segOes do tipo Laboratorio Caseiro, Demonstre em aula, Informes, 
Textos de Divulgagao Cientifica, artigos sobre ensino de fisica, 
tOpicos de fisica geral, alem de perguntas, com respostas, versan 
do sobre assuntos gerais de fisica. Sua distribuigao 	gratuita, 
sendo atualmente financiado pelo PADCT-CAPES em seu Subprograma 
Educagao para Ciencia. 

0 ESTAGIO DE PRATICA DE ENSINO COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA DO ENSINO DE 29GRAU 
NUMA ESCOLA 
Renato Gayesky, Instituto de Fisica da UFRGS, Beatriz Mikusinski Zawislak, Ins 
de Fisica e Faculdade de Educacao da UFRGS, Porto Alegre, RS. 

Durante o 29 semestre letivo de 1986, um dos estagiirios da disciplina Priti 
ca de Ensino em Fisica (da UFRGS) fez seu estigio curricular, supervisionado 
la professora da disciplina, em uma turma com 25 alunas do 29 ano do curso de 
magisterio da escola estadual de 19 e 29 Graus Instituto de Educacio Flores da 
Cunha, de Porto Alegre. As condicdes de trabalho, anteriores ao estigio, eram 
bastante negativas: as aulas eram expositivas, com uma carga horiria de 1h/sema 
na e as alunas nio se mostravam interessadas, usando o tempo, em sala de aula7 
para executar outras tarefas. 

Durante o estagio, as aulas ocorreram em laboratirio (3 h/semana, das quais 
2 h extra classe),em pequenos grupos (5-6 alunas) sob forma de descoberta orien 
tada, com debates antes e depois das mesmas para integrar os conteudos em estu= 
do: nocaes de eletricidade e magnetismo. No inicio do estigio foram feitas tris 
atividades previas relativas a nocdes familiares is alunas (comprimento, tempo, 
massa, forca) para habiliti-las nas tarefas de medir, testar e relacionar varia 
veis. Os resultados gerais sobre aprendizagem e interesse evidenciam a utili= 
dade de estigios bem planejados como instrumento de melhoria do ensino de 29 
grau numa escola. 
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UMA ESTRATEGIA DE ACAO PARA 0 ESTAGIO EM PRATICA DE ENSINO 
Beatriz Mikusinski Zawislak, Instituto de Fisica e Faculdade de Educacao 	da 
UFRG5,-Meinica Estrazulas, Colegio de Aplicacao da UFRGS, Carlos Augusto Velaz-
quez Sobrinho, Colegio Anchieta,  Luiz Carlos Gomes, Colegio Anchieta e Col6gio 
-Sevigne, Moacir Maranqhello, Colegio Sevigne, Porto Alegre, RS. 

Analisando as causas do insucesso de alguns planos, durante sua implementa 
cao, e percebendo-se, inclusive, que muitos estagiarios eram nrejeitados"_ pe 
los alunos, procurou-se repensar a estrategia de acio para o estagio na Prati-
ca de Ensino em Fisica da UFRGS, contando com a cooperacao de alguns professo 
res e de suas escolas. 

Na antiga estrategia, o estagiario tinha pouca convivencia com a turma. Ob-
servava-a durante 1 a 2 semanas para diagnosticar suas caracteristicas e o mo 
delo de ensino adotado pelo professor. Retornava a seu convivio 1 ou 2 meses 
apos, para implementar seu plano docente, durante um period° de 2 a 4 semanas. 

Na nova estrategia - em.acio_desde 1983 - o aluno-mestre convive com a tur 
ma-estagio ate o momento de_regencia, que ocorre nas ultimas 3 ou 4 semanas do 
semestre. Durante esse convivio'pre-regencia, o licenciando auxilia o profes-
sor como seu monitor e elabora o plano de ensino para uma unidade do programa 
escolar. 

Resultados: Os planos de ensino tim sido implementados com muito sucesso. Al 
gumas escolas,_inclusive, tem contratado estagiarios. Estes dada-
sugerem a eficacia da estrategia adotada. 

PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE FfSICA (PAEF) 
Antonio Vicente Lima Porto, Dartanhan Baldez Figueiredo e Paulo 
Roberto Magnago, Departamento de Fisica, Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria(RS). 

0 grupo de Ensino do Departamento de Fisica da Universidade 
Federal de Santa Maria, criou e implantou o "Programa de Apoio 
ao Ensino de Fisica" (PAEF), cujo objetivo e envolver os alunos 
do curso de Fisica e professores do departamento de Fisica com 
os professores e alunos do 22 grau visando uma maior integraggo 
do 22 e 32 graus, e um treinamento dos futuros professores. 

A metodologia ate agora empregada foi do atendimento por mo-
nitores (universitirios) a pequenos grupos de alunos do 22 grau 
realizando atividades de reforgo tecirico e experimental. Estas 
atividades sgo planejadas pelos monitores e professores do 22 
grau com orientaggo de um professor do departamento de Fisica. 

Apoio a laboratorio e aulas experimentais no 22 grau, com 
participaggo da oficina de apoio do departamento na elaboraggo 
e recomposiggo de experimentos. 
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GREF : UMA ESTRATEGIA PARA FORMACTO EM SERVIQO DE FROFESSORES 
'DE FiSICA. 
Luis Carlos de'Menezes, Joao Zanetic e Yassuko Hosoume, Inst. 
de Fisica da USP, Sao Paulo. 

  

Alem das precArias condigOes de trabalho e de outras limi-
tagSes institucionais, a Fisica na escola.de 2Q grau padece 
tanto do contend° ensinado, reduzido a um treinamento abstra-
to formal, desprovido de praticidade, como de deficie'ncias 
formativas de grande parte dos professores, cujo preparo mal 
alcanga a Fisica do seculo XIX. 

Estes dois problemas apontam para a necessidade da forma-
g‘a.,c) em servigo. Descreveremos neste trabalkto uma estrategia 
neste sentido, atualmente em execugao, em que professores de 
Fisica da rede de ensino pnblico, em Sao Paulo, atuam a um s6 
tempo como educadores, repensando o que e o como ensinar, e 
como elementos de divulgagao e implantagao da nova proposta. 
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CENTRO INTERDISCIPLINAR DE.CItNCIAS - CIC/FUEM. - 
Polonia Altoe Fusinato (coordenadora), Departamento=de Fisica, 
Fundagio Universidade Estadual de Maringa., Parana (CAPES) 

A FUndagao Universidade Estadual de Maringa com base em es-
tudos anteriormente realizados e experiencias no campo de Ensi 
no de Ciencias e Matematica de professores doe departamentosde 
Fisica, Quimica, Biologie e Maternatica, criou um .sistemadepres 
tagao de servigos denominado Centro Interdisciplinar de Cien - 
cias - CIC/FuEM, voltado para a melhoria do Ensino de Ciencias 
e Matematica na regiao de sua influencia. Este Centro funcio-
nara como p6lo difusor de matodos e recursos que objetivam a - 
tingir de maneira gradual a Rede de Ensino de 12 e 22 Graus , 
Participam deste projeto 15 professores des areas acima cita - 
des e 14 alunos das respectivas licenciaturas._ Entre as ativi 
dades desenvolvidas em 1986, constam: elaboragao e confeccaode 
material instrucional; orientagao a profs. e alunos em ativida 
des intra/extra eurriculares das escolas da regiao; curso de a 
tualizacao p/60 profs. c/ duragao de 160 hs; envolvimento esta-
gietrios de Pritica de Ensino des areas-afins;_planejamento cria 
qao de Ndcleos de Ciencias em escolas da regiao.  

Uma Proposta de Curriculo pare Licenciatura Plena em Fisica. 
Abilio Fernandes Neto, Carlos Eduardo Rondon, Enecildo Dell Du- 
ccas Mendonga, oao de vasconte_uob uoe_n°, Shohu h Id.Lwa (Dv- 

.  

Tartamento de Fisica da Universidae Federal de Mato Grosso) Dei 
ze Miranda Vianna ( Institut° de Fisica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro). 
A Proposta curricular do curso de Licenciatura Plena em Fisica 
da Universidade Federal de Mato Grosso foi eleborada ne analise 
de todos os documentos ate agora divulgados com relaggo a-refor 
mulaggo dos cursos de forrnacgo do Educador e das Licenciaturas 
Especificas. A Proposta apresenta os seguintes aspectos: a)de - 
semvolvimento integrado das disciplines pedagOgicas e de conted 
do especifico, b) definicgo das funcOes das disciplines dentro 
da estrutura do curso e c) fazer a inte6racgo em o que, o como 
e o porque do que vai ser ensinado. A proposta curricular 4 1 

composto por: disciplines de legislaggo especifica ( 06 cr4dito 
e carga hor6ria 120), disciplines de conteddo especifico (116 
cr6ditos e carga horaria 1.935), disciplines pedagogicas(20 Cr6 
ditos, carga hor6ria BOO) e disciplines integradoras (10 credi 
toscarga horaria 300).0 curso distine-se fundententalmente fOr 
_ • p 22 (cpnAm-VmEcl.  
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PROJETO DE INTERA00 ENTRE OS CURSOS DE PRATICA DE ENSINO DE Fl 
SICA E DE FISICA DA EAFEUSP. 
Anna Maria P.Carvalho  e Dirceu da Silva,  FEUSP, Sgo Paulo. 

0 projeto de interaggo PEF e do curso de fisica da EA tentou 
abranger_dois problemas: de um lado propiciar um campo de expe 
rimentagao pedagagica controlada para os alunos da FEUSP,prove 
nientes do IFUSP e, de outro suprir a necessidade de aulas da 
EA 

Os alunos da FEUSP, independentemente dos seus est6gios,foram 
divididos em 4 turmas e passaram a ministrar aulas de laborat6- 
rio, para 4 grupos de 15 alunos, da EA, cada. 

0 planejamento do curso, correspondente a dois semestres leti 
vos foi feito em conjunto ( EA-PEF ) e se de atraves de 12 aulas 
de laboratdrio de dptica no primeiro semestre e 12 de termolo-
gia no segundo semestre.Todas as aulas foram gravadas em V.T. e 
depois discutidas_pelo grupo. Essas discuss6es abrangeram as di 
mesoes de interagao prof./aluno, metodologia especIfica de labo 
rat6rio e de conteddo transmitido em cada aula. 

Cpmo resultados obtivemos experigncias significativas para o 
curso da EA/. pois as diferencas caracteristicas das aulas gera-
ram discussoes de conte6do positivas nas salas de aula;para os 
alunos de FEUSP, a participacgo num curso completo acelerou os 
processos de quetionamentopara as suas futuras ag3es docentes. 

A FORMA00 DO PROFESSOR DE FfSICA: UMA CONTRIBUI00 AO DEBATE 
Alexandre Medeiros  e Cleide Medeiros,  Departamento de Fisica 	e 
Matemdtica da UFRPE - PE 

Refletindo discussdes do II Simposio de Ensino de Fisica 	do 
Nordeste (Recife-86), este trabalho discute a formagdo de profes 
sores de Fisica para o 2g e 1g graus. 

Para o segundo grau propoe: a) uma prdtica de ensino que per-
meie toda a licenciatura, eliminando-se a dicotomia entre contel5 
do educacional e conte6do cientifico. b) a busca de um didlog-o- 
esclarecedor, em oposiglo 	mera expOsigdo, abordando a 	Fisica 
do cotidiano neste didlogo. 

Para o primeiro grau propbe: a) que se estabelega melhor 	a 
distingdo entre a necessdria interdisciplinaridade e a 	chamada 
"ciencia integrada". b) que na reforma curricular(de conteUdos), 
que se deve empreender na formagdo do professor de 1g grau, se 
combata a visdo "generalista" superficial, hoje em yoga como pa-
nacdia para a escola elementar. 

111 

112 

87 



114 

113 

      

4/2 - QUARTA 

   

PAINtIS 

      

      

      

      

      

A FORMACAO DOS LICENCIADOS EM FISICA NO BRASIL (1980-1986) 
Deise M.Vianna (IF-UFRJ),Lucia C.Almeida (IF-UFF),Isa Costa 
(IF-UFF), Rio de 'Janeiro. 

Um dos fatores que influenciam a atual situagao do ensino de 
Fisica no 22 grau a formagao dos professores para este grau 
de ensino.Assim, torna-se relevante um levantamento das condi-
gOes dos cursos de Licenciatura em Fisica do pais. Apesar das 
tentativas de reestruturagao atraves de dispositivos legais .e 
de amplas discussZes promovidas pelas sociedades cientificas,o 
tema ainda nao se esgotou. 

No nosso trabalho, dentre outros objetivos, pretendemos ana 
lisar os curriculos dos vArios cursos a fim de verificarmos a 
existencia de: uma proposta pedagOgico filoscifica bem definida; 
alguma integragao entre as disciplines do curso;enfase ao desen 
volvimento histOrico das descobertas cientificas nas diferentes 
epocas;adaptagao do ne de vagas ao n2 de formandos e ao n2 de 
profissionais absorvidos pelo mercado de trabalho;qual legisla 
gao rege os diversos cursos;formagao diditico-pedag6gica dos 
professores universitarios envolvidos nestes cursos. 

CURSOS DE EXTENSA° PARA PROFESSORES DE'12 E 22 GRAD- PARA QUE- 

SERVEM ? 

Vera Lucia Lemos Soares, Ernst W. Hamburger  ,Instituto de Fisica 
-USP(apoio CAPES/PADCT, CENP-SEESP). 

Durante-o ano de 1986 foram ministrados 29 cursos de extensao 

universitaria, com duragao de 30 horas, para professores de Cien 

cias e Fisica do 1g e.2g graus de ensino da rede 

Descreveremos os objetivos gerais e os critdrios de avaliagao 

destes cursos. Apresentaremos uma analise de um questionario que 

foi respondido por cerca de 800 professores que assistiram aos 

cursos e no qual procurou-se estabelecer um perfil do professor 

de Ciencias 	e Fisica e as expectativas em relagao a estes. 

Discutiremos os possiveis resultados destes cursos tendo em 

vista a mellhoria do ensino. 
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J - 0 LABORATORIO NO ENSINO DE FfSICA 
	

Sala 202 

Coord.: Curt E. Hennies - Institut° de Fisica, UNICAMP, SP 

PROJETO DE ENSINO DE FfSICA EXPERIMENTAL (PEFE) 
Wislanildo Oliveira Franco,Instituto de Fisica, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FAPP) 

Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento e aperfeicoamento de 
Recursos Humanos para implantar uma filosofia de Fisica Experi-
mental no Curso de Fisica do IF-UERJ. 

Resume-se o PEFE na ministragao de Curso de Extensa° em Fisi-
ca Experimental com Ementa contendo Teoria dos Erros, Distribui-
cao Gaussiana, Metodo do Minimos Quadrados e Distribuicao 
Qui-Quadrado entre outros e atividades praticas desenvolvidas 
nos LaboratOrios de Ensino do IF-UERJ. Avaliagao feita atravas 
de um "Projeto de Experiancia em Fisica Basica" desenvolvido pe-
los alunos do Curso. 

UMA NOVA ABORDAGEM DO ENSINO DE FiSICA NO LABORATORIO DE la StRI 
E DO COLLGIO ESTADUAL ALIO DE CASTILHdS - ESCOLA DE 22 GRAU. 
Anna Maria Daniele Adriano,- Col. Est. Jnlio de Castilhos. 
Marilia Leal Santana - Colegio Estadual Jnlio de Castilhos e Fa-
culdade de Educagao da PUCRS. 
Suzana Maria Coelho - Col. Est. Jnlio de Castilhos e Instituto ' 
de Fisica da PUCRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (CEJC). 

Com o objetivo de possibilitar ao aluno a vivencia de 
situagOes onde a sua participagao consciente e critica fosse va-
lorizada, tanto no pequeno como no grande grupo, desenvolvemos ' 
um trabalho que prop3e, basicamente, alternativas metodolOgicas' 
quanto a dinamica das aulas e avaliagao. 

Com relagao a dinamica das aulas foram propostos: 1)Ro 
teiros estruturados e nao estruturados; 2) Diversificagao de ma 
teriais para um mesmo contend° de ensino e;3) Discussao no gran-
de grupo sobre os resultados obtidos. 

Quanto avaliagao, foram utilizados diversos instru - 
mentos que nos permitiram ter uma visao do desempenho pessoal ' 
do aluno, bem como de seu grupo de trabalho. 

31 - 
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PROBLEMAS EXPERIMENTAIS EM FISICA - LABORATORIO NA UNICAMP 
C.E. Hennies, W.O.N.Guimaraes. J.A. Roversi,  e H. Vargas,  Insti-
tut° de Fisica "Gleb Wataghin" UNICAMP, Camninas, Sao Paulo. 

Com o objetivo de que o aluno aprenda a fisica experimental 
rerticipando ativamente no seu processo de aprendizagem aue 
desenvolvemos para a disciplina de fisica geral (4hs/semana de 
teoria e exercicios e 2hs/semana de laboraterio) o seu labora-
terio. Consta essencialmente da realizagao pelos alunos de 8 a 
10 experimentos por semestre, aue acompanham a teoria, em gru-
DOS de 2 a 3 alunos em uma classe de no mfiximo 30 alunos. As 
tres fasss da realizagio dos experimentos sio: PREPARACAO -com 
o auxilio do texto de laborateirio, n aluno solicitado atraves 
de questiies a elaborar o seu procedimento experimental para al-
cangar o objetivo do experiment(); EXECUVA0 - jfi no preprio labo 
ratbrio, irfi com auxIlio do seu procedimento etaxmitaK as medidas 
quet'achar necessirias; APRESENTACAO - do seu trabalho, na forma 
de relaterio, juntamente com a execugio. Ao mesmo tempo que faZ 
as medidas, faz tambem as suas tabelas e etc. 0 texto de labora 
torio consta basicamente de duas partes distintas, os experimen 
tos com as suas descrigoes e detalhes, e os complementos. Refe-
rencia Problemas Experimentais em Fisica, Vol. I, II CE Hennies, 
WW75Eimardes, JA Roversi e H.Vargas. Editora UNICAMP - 1986. 

LABCEATOPIO UMA MADEIRA DE VIVE::CIAP A FTEICA 
Jogc C. Denardin, Elizabete P. Severc, rilten V. Severe e Zely E._N. PIC-
res, Dniversidade Federal de Santa Eerie, rio Crende do Sul 

• 

etividade de lebcretdrio e cerrlotorevte Jtdic;cncevel Ec Encinc Er. 
ricicc ette tir.o Ce atividade rode ser caicntcEe Cifcrenter ct;:ct! 
vcc, 'Lein cctic, c ftcilitecio da arrendizarcr Ee conceitc, helil!Eelle re 
tcra, hiliton  

;:o Il.ercnte.trebrae yrorZe-ce Aclel,tar c CwIctruir ccuilenenton, tinbc 
rcr tecnicce_e teeter c erlendizadc Cc tinc Ee cerinec (117 Eccolc Cc 
CccrCc Crau LEmoel Filar, Sente Eerie, FS. 
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UMA VERIFICAVO DA EFICIENCIA DO ENSINO EJTEUMMITAL PARA A AqUISIQX0 DE CON.. 
CEITOS EM FISICA NIVEL DE 29 GRAU 
Elir Est,';vao Calegari e AntOnio Vicente Lima Porto, Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul 

Este projeto propOe estabelecer comparag3es entre gruTos de alunos 	ob 
tiveram de um determinado conteudo, somente o conhecimento teorico em sale 
de aula cmo e, normalmente feito, com outro grupo que teve o conhecimento ' 
te6rico em sala. de aula ou nao, mas que fundamentalmente veio ao laborat6rio 
e teve contato com experiment° sobre o assunto abordado ou nao. Cada grupo 
de alunos responderao uma bateria de exercicios, onde com os quais levanta-
mos dados que mos serviram de subsidios para. a conclusao. 

AULAS PRATICAS DE FISICA, PARA .0 SEGUNDO GRAU 
Joel Ribeiro Fernandes e Marcia Ribeiro Emmel, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul 

Apes arms de trabalho,-com alunos de 22 grau, na disciplina de Fisica, ve 
rificamos a necessidade de realizar este trabalho, de aalas priticas de Fi-
sica, tendo em vista a nossa preocupagao com o aperfeigoamento dos proses-
sos metodclOgicos, visando um ensino a nivel do 2Q grau mais eficiente. 

A partir da constatagao de qua o material existente e disponivel para au-
las priticas de Fieica, nos cclegios onde trabalhamos, mostrava-se inadequa-
do, nasceu, entao a ideia de produgao de equipamentos simples, acompanhados 
de textcs, Tara serem usados pelos alunos. 

A produgao desta serie de trabalhos, que mantem aberta a possibilidade de 
expansao e auerfeicoamento, oonstitui uma tentativa para atingir o melhor 
desempanho do process° ensino-aprendizagem na discipline. de Fisica. 
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CURSO "bPTICA COM ELEMENTOS SIMPLES PARA PROFESSORES DE 19 E 29 
GRAU" 

Jose J. Lunazzi, Hugo L. Pragnito, UNICAMP, Inst. Fisica-Campinas. 

Descreve-se o curso que vem sendo ministrado todomlopelo con-

vinio entre a UNICAMP e a CENPE.Ocurso foi se adaptandodenaneira 

a preencher a carincia de experancias que podem ser apresentadas 

em aula, sem requerer de laboratOrio, e ,na maioria dos casoa,sem 

requerer de escurecimento dasala. Cada aluno do curso constraium 

jogo prOprio do material com as experancias de: Amostragemdeima-

gene, ilusges Opticas, fonteluminosa pontual, desenho de sombras, 

camera de furo, espelhos, lente feita de limpada comegua,mesa e 

miscaras para demostra9.6es, desenho animado (fenaquitoscepio),di-

fragio por fendas e, comocpcio, caleidoscOpio e espectroscOpiode 

rede hologrifica. 

Descrevem-se tambem as caraoteristicas do curso easdificulda-

des encontradas. 

LABORATORIO EXPERIMENTAL. UTOPIA 0 REALIDAD DE LA ENSENANZA 
PRACTICA DE LA FISICA? 
Luis A. Atienza, Institut* Privade de Investigaciones Pfsicas 
y 0u/ideas de Cirdoba, Argentina. 

Prente a las actuales circunstancias de falta de equipamien 
to y de presupuesto pars. la  formacitin de laboratorios quo den 
una enstfianza activa de la Pfsica a nivel experimental en 
los ciclos pre -universitarios, cabe al propio alumno tratar de 
suplir esa carencia, con la ayuda de profesores que gufen y 
perfeccionen los trabajes de construcciOn de equipOS • table 
ros de aprendizaje. Estes elementos didicticos que se originan 
a traves de la creatividad innata en el hombre, se forman con 
objetos simples, de fAcil manipuleo y adaptables, o de senei 
llo ensamble, a otros para formar paneles elictricos, magniti 
cos, opticos, aclisticos, y en caso necesario hasta equipos 
mixtos de experimentaciOn. Equipos que a veces dan lugar a la 
fabricaciOn de pequeBas miquinas industriales y que le permi 
ten al alumno visualizar futuras fuentes de trabajo. 

J8 - 
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CURSO DE EXTENSA0 "INTRODUcK0 A TtCNICA DE IMAGENS" 

Jose J. Lunazzi, UNICAMP,Inst. Fisica, Lab. 6ptica -CAMPINAS. 

Serio exibidos trabalhos desenvolvidos num cursodeextensio 

universitiria de caritervoluntirio que tentou integrarpessOeft 

da irea tecnica e da irea artlatica. 

Tendo um programa muitoamplo, o curso tambem desenvolveu 

experi.encias valiosas no usodo papel fotogrifico,amaneirade 

Hercules Florence para copier desenhos, tambem como geradorde 

imagens sem lentes e atecomosabstituto do filme na clmara. 

J10 
UM PROBLEMA DE MEDIDA EM EXPER1MENTAQA0 NO ENSINO DE FfSICA 
Decio Pacheco, Faculdade de Educagao, DNICAMP, Sao Paulo 

Com o propOsito de se averiguar as manifestagaes e condutas de alunos num es 
tudo do movimento do pendulo, realizou-se esta pesquisa que envolveu uma classe 
de 22 alunos, da la aerie do 22 grau, de uma escola da rede oficial de ensino.0 
estudo do movimento do pendulo objetivou, de iniCio, o estabelecimento de regu-
laridades acerca desse fenomeno, de forma espontanea por parte dos alunos,o que 
implicou em nao se limiter os seus procedimentos ao controle de variiveis redu-
zides a escala de razao Esses alunos se dividiram em sete grupos realizando,ca 
da um deles, uma de tres atividades propostas, as quais se diferenciavam entre 

massa ou o comprimento do pendulo. A constatagao da variagao da amplitude por 
si pela solicitagao de averiguarem as relagOes_entre o period° e a amplitude, a 

parte desse alunos foi sUficiente para que cada um dos grupos, independente-
mente da:atividade realizada, concebesse urn problema de medida, fato que levou 
a se classificar seus procedimentos em tres categories gerais: (a) aceitagao da 
medida relative; (b) aceitagao da medida absolute e (c) indefinigao de crite-
rios de medida. Essa distribuick dos grupos pelos tipos de medidas efetuadas, 
guarda, ainda, subcategories concernentes aos aspectos especificos dos proble-
mas concebidos e revelados pelos seus procediMentos. Estes resultados levaram a 
se concluir ser possivel estudar, com os alunos de 22 grau, os fen6menos fisi-
cos considerando-se a totalidade de suas caracteristicas metricas, sem que,para 
tanto, haja necessidade da redugao previa de sues medidas escala de razao co-
mo convencionalmente se prop6e. (Este pesquisa contou e continua contando corn o 
apoio do CNPq na forma de Auxilio Pesquisa) 

J9- 
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UMA PROPOSTA PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE FISICA 
PARA A ESCOLA TECNICA DO 2o. GRAU 
Ana T. Filipecki, FlAvio Bruno e Jos6 Fonseca Jr. '(Dpt. 

Fisica, SENAI/CETIQT, Rio de Janeiro). 

Com o objetivo geral de contribuir para uma reformu-
. laclo do ensino de Fisica no CETIQT foi desenvolvido um 
trabalho ao long° de 1986 cujos objetivos- especificos 
foram: i) instrumentalizaclo para o laboratdrio (instru-
mentacAo e rudimentos de medidas e analise de dados ex-
perimentais); ii) introducAo ao metodo de trabalho expe-
rimental atrayes de experiencias simples que iluctr4m 
fen8menos fisicos e anglise dos resultados experimentais 
para comparasao com a teoria ensinada em sala de aula; 
Ili) aplicacao quando possfvel dos conhecimentos cientf-
ficos de forma utilitaria ao futuro profissional tecnico. 
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