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'A FfSICA NA FORMACIO DO PROFISSIONAL E DO CIDADXO"

I. ESTRUTURA GERAL

Este

Sir:lip:681o,

seguindo a tradIcto dos dltlmos, terd

atividades gerais (Cursos, Encontros, Comunicactles, Grupos de
Trabalho

e Assembleia) a atividades divididas por

linhas

(Conferenclas e Mesas Redondas) que, em uma seqUencla, procurarto
aprofundar aspectos do tema central: "A Fisica na Formacto do
Profisslonal e na Formacto do Cldadto".
Como novldade temos os Grupos de Trabalho, nto ligados As
mesas redondas, mar permanecendo flxos, por pelo 411enos dots dias,
em tematicas que correspondem A diferentes Interesses da
comunldade. Tambem da abertura constam relator reglonaFs, que
Bert() apresentados com male detalhes em uma sessto coordenada.

1. Atividades Gerais

1.1. Cursos
Sempre des 8:00 as 10:00 h, todas as manh%s e envolvem
opOes de Filosofla da Ciencia a Materials Alternativos de
Laboratdrio (ver 3. Atividades e Responsaveis).
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1.2. Encontro4 e Debates
Ocorrem•sempre ao.final da tarde com dura0o de 1 hora e
visam articular as pessoas interessadas em encamlnhar as
• discuss5es para alem dos limites do SNEF.

1.3. Grupos de Trabalho
Em ndmero de 16, ocorrertio no perfodo da tarde, precedendo
os Encontros ou Debates. Ter%o durac%o de 2 horas, cada dia (na
3a. e na 4a. felra) e podero se estender para a tarde de 5a.
feira, que esta reservada para programa0o local.
Foram preparados um a does documentos por grupo, com a
finalidade de encaminhar a discuesto. Cada grupo deve ter um
relator que prepare:
- uma sfntese da discussI;o para as Atas do Simposio e um relato
breve pars a Assembldia Final.
-

um

encaminhamento das

moc5es tiradas no Grupo para a

Coordena0o do Simpasio, ate 5a. feira, final da tarde.
Cada participante deve se lnscrever e acompanhar um Unico
grupo de trabalho.

1.4. 0 Estado da Arte
Na 6a. feira, est%o previstas 4 (quatro) grandes palestras
sobre o "estado da arte" de areas atuals de pesquisa em Fisica.

1.5. Assemblela Final
Como 6 tradicto esta prevista para 6a. feira A tarde, e 6 o
encerramento do Simposio.
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Af devem ser apresentados os relatos dos Grupos de Trabalho,
uma avaliacto das ativldades, deciseSes para os proximos Simposios
e Comissto de Ensino da SBF. Serto tamb6m votadas as moc6es do
Simposio pare posterior encaminhamento.

2. Linhas de Trabalho
Sto tree as linhas que especificam a tematica do Simp6sio:

Linha 1: Formacto do Profisslonal, mats voltada para o

ensino de 3o. grau.

Linha 2: Formacto do Cldadto
Onde a discussto sera centrada na relacto ensino de clenci.as
e formacto do cidadto. AqUi o foro d mats no que atinge a maiorla
da populacto: o 10. e 2o. graus, o ensino supletivo e divulgacto
cientffica.

Linha 3: Professor - Formacto e Pratica
Articulada pela participacto direta dos professores de 1o. e
2o. graus, que estarMo presentes em todas as Mesas Redondas.

Cada llnha tern:
a) Duas Conferencias de abertura que visam localizar a discussto
a ser aprofundada nas Mesas Redondas. A primeira, mats geral,
tratando da Educacto como um todo. A segunda, colocando as
questBes no enfoque male particular do Ensino de Ciencias, em
especial da Fisica.
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As duas conferenclas acontecereo na tarde de 2a. feira.

b) Tres Mesas Redondas (mantles de 3a., 4a. e 5a. feira),
aprofundando a temOt1ca levanteda nas Conferencias. A primeira
mesa (3a. feira), de cada uma das linhas, visa situar o que já
fol produzido na area e o que je este sendo feito. A segunda (4a.
feira), as propostas emergentes ou as situactles crfticas e a
terceira (5a. feira), as polfticas atuals.
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II. ATIVIDADES E RESPONSAVEIS

1. Abertura (2a. felra - 21/01 - 10:30h.-12:30h.)
Local: SaIllio Social do Centro Academico Armando de
Sallee Oliveira (CAASO)
1.1. Mesa: Anna Maria Pessoa de Carvalho (Secret. de Ensino SBF)
Dietrich Schiel (Coordenador da Comisallo Local)
Gil da Costa Marques (Presidente da SBF)
Roberto L. Lobo e Silva Filho (Reitor da USP)
Oscar Nipdlito (Diretor do IFQUSP)
Djalma Mirabelli Redondo (Prefeito do Campus USP-SSo
Carlos
1.2. Relatos Regionals
Coordenadora e Apresentadora: Deise M. Vianna
Mesa: NORTE/NORDESTE - Alexandre Nader
SUDESTE/RJ-ES - Deise M. Vianna
SUDESTE/SP

- Anna Maria Pessoa de Carvalho

SUDESTE/MG

- ArJuna Casteli Panzera

CENTRO OESTE

- Abflio Camilo Fernandes Neto

SUL

- Jose Alves Pinho Filho
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2. Conferencias de Abertura
2.1. Linha 1 - Formactio do Profissional
2.1.A - A situactio atual do 3o. grau
Roberto L. Lobo e Silva Filho (USP)
2a. feira - 21/01 - 14:OOh. - 15:30h.
Local: SalMo Social do CAASO
2.1.8 - 0 Ensino de Fisica no 3o. grau
Fernando de Souza Barros (UFRJ)
2a. feira - 21/01 - 16:OOh. - 18:OOh.
Local: Salvo Social do CAASO
2.2. Linha 2 - Formacto do CidadAo
2.2.A - 0 que se espera da escola publica na formacMo do cidadMo
Lizete Aularo (USP/SMESP)
2a. tetra - 21/01 - 14:OOh. - 15:30h.
Local:•Anfiteatro 2 da Escola de Engenharia de Sto Carlos
(EESC)
2.2.B - Qual o papel da Ciencia na Formac%o Basica?
JoMo Zanetic (USP)
2a. feira - 21/01 - 16:OOh. - 18:OOh.
Local:•Anfiteatro 2 da Escola de Engenharia de Scr, Carlos
(EESC)
2.3. Professor: FormacZo e Pretica
2.3.A - A situagto do professor de 10. e 2o. graus no Brasil,
hoje
Deputado Godofredo Pinto (RJ)
2a. tetra.- 21/01 - 14:OOh. - 15:30h.
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Local: Anflteatro 1 da EscoLa de Engenharle de Silo Carlos
(EESC)
2.3.B - A sltuacAo do professor de Fisica no lo. e 2o. graus,
hoje.
Luis Pompeu de Campos (UFMG)
2a. fetra - 21/01 - 16:00h - 18:00h.
Local: Anflteatro 1 da Escola de Engenharia de Silo Carlos
(EESC

.
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3. Cureos a Offclnas (3a. a 6a. feira - 8:00h - 10:OOh)
3.1. Clencfa e Fllosofla
prof. Joao Glauco Toetee (UFF)
Locals Sala 1 - Bloco C
No. mdxfSo de partfcipantess 30
3.2. GREF

-

a proposta pare o enelno de Mealnica

Profa. Marla Susie U. Satlro (GREF/IFUSP)
Local: Sala 2 Bloco C
No mdxlmo-Ae particfpantes: 30
Novos Naterfale.e Microeletr8nica
.:-.Prof. Fernando de Souza Barron (UFRJ)
Locale Sale 3.- Bloco C
No

idx10O 04, :Participantes: 30

3.4. .TenomenOlOgleAaErParticulait Elementaree
Prof

JOBO,HelAer'Lopes (UFRJ)
T
. •

Locals Sale 4

Bloco C.

No mdXfOO:de parttcfpantes: 30'
3-5. tfatce:Unt'vertiftdria
IntrodutAria
.
_
•
:Orofe::, AICTna ' $:'Teata(UFRJ)

S

UZ -60a de Souza BarrOe (UFRJ)

Locales Sale 5 - BlOcO C
`No. MiXlmo dep -srticlpanteel
.
3.6.--'Ensfnd.ConatrutIviata: um exemplo de calor e temperature
PrOfe. RUth de Castro (GrupO da FEUSP)
ReinalAo- Eipfnoaa (Grupo da FEUSP)
Local: Sala 6 - Bloco C
NO., mdximo de partiCipantes: 30 •

-10-

3.7. Informdtica aplicada ao engin° de ffsica no 2o.grau
Profs. Marly Ignez Athayde (Grupo de`AlFRJ)
Fldvia Resende Gomes (Grupo da UFRJ)
Local: CDCC - Rua 9 de julho 1227 - Centro
No. maxim° de partiipantes: 30
3.8. Fisica Moderna Experimental
Prof. Otaciro Rangel NasciMento (IFQUSP)
Local: Laboratorio de Ensino do IFQ
No. mdximo de participantes: 9
3.9. Espectroscopla Ffsica
Prof. Jose Pedro Donozo Gonzales (IFQUSP)
Local: Laboratorio de Encino do 1FQUSP
No. mdximo de participantes: 15
3.10. Ffsica Experimental para o 10. grau
Profs. D. Schiel (IFQUSP)
Hilton Sato (1FQUSP)
Local: CDCC - Rua 9 de julho 1227 - Centro
No. mdximo de participantes: 30
3.11. Materials Alternativos para Ensino de Fisica
Prof. Franklin Elisio Moreira Cerqueira (UFMG)
Local: Laboratorio de Ensino do IFQUSP
No. mAximo de participantes: 30

4. Mesas Redondas
4.1. Linha: Formactio Profissional
4.1.A - 0 ensino de graduacZo: como estg?
Coord: Ernst U. Hamburger (USP)
Vanderley Salvador Bagnato (USP)
Luis Felipe Coelho (UFRJ)
3a. feira - 22/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Salo Social do CAASO
4.1.B - 0 que ensinar no 3o. grau
Coord: Marco Antonio Moreira (UFRGS)
lldeu C. Moreira (UFRJ)
Marcio D'Olne Campos (UNICAMP)
4a. feira - 23/01 - 10:00-12 h.
Local: Salto Social do CAASO
4.1.0 - Polftica de organiza0o do Ensino Superior
Coord: Luiz Pinguelli Rosa (COPPE-UFRJ)
Natanael Rohr (ANDES-UFPb)
Eunice Durham (CAPES)
5a. feira - 24/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Salto Social do CAASO
4.2. Formacto do Cldadi'So
4.2.A - A formacto do cidadllo: dentro e fora da escola
Coord: Delve M. Vianna
Enio Candotti (SBPC/UFRJ)
Carlos A. Arguello (UNICAMP)
3a. tetra - 22/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Anflteatro 2 da EESC
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4.2.B - Cl@ncta, Tecnologia e Socledade
Coord: Maria Cristina Dal Plan (UFRN)
Suzana de Souza Barron (UFRJ)
Miriam Krasilchick (FEUSP)
4a. feira - 23/01 - 10:00-12:00 h
Local: Anflteatro 2 da Escola de Engenharla de Sto Paulo
(EESC)
4.2.0 - Polfticas recentes de formacto bSsica e o enstno de
Cienclas
Coord: Marta Pernambuco (UFRN)
Luis Carlos de Menezes (USP)
Selma Garrido Pimenta (USP)
5a. feira - 24/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Anfiteatro 2 da Escola de Engenharia de , Sto Carlos
(EESC)
4.3. Professor: Formacto e PrAtica
4.3.A - A.formacto do professor em:servico
Coord: Beatriz Alvarenga (UFMG)
Helder Figueiredo e Paula (SE/MG)
Victortano Fernandes Neto (SE/SP)
3a. fetra - 22/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Anfiteatro 1 da Escola de Engenharla de Sto CarlOs
(EESC)
4.3.B - 0 professor como pesqulsador
Coord: Dirceu da Silva (SE/SP).
Nilce Azevedo Soave (SE/RS)
Andrela Guerra de Morals (SE/RJ)
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4a. feira 23/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Anflteatro 1 da Escola de Engenharia de Stio Carlos
(EESC)
4.3.0 - Avalia0o, RecuperacZo e EvasZo: propostas polfticas das
Secretarias de EducactSo.
Coord: Ruth de Almeida (SE/RJ)
Nirce Pereira de Souza (SE/SP)
Eni Marisa Mafa (CENP/SP)
5a. feira - 24/01 - 10:00-12:00 h.
Local: Anflteatro 1 da Escola de Engenharia de S%o Carlos
(EESC)
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5. EnContros a Debates
5.1. Anallse

critica de material didttico Carticul'acto das

diferentes tentativas existences)
Coord: 'Maria Regina Kawamura CUSP)
Decio Pacheco (UNICAMP.)
Rolando Axt (UFRGS)
Norberto Ferreira (USP)'
3a. feira - 22/01 - 18:00-19:00 h.
Local: Sala 1 - BlocOC
5:2. Preparacto do 11.7. EPEF
Coord: Marco Antonio Moreira (UFRGS)
3a. feira - 22/01 - 18:00-19:00 h.
Local: Sala 2 -.816co C
comps SNEFS
5.3. SimposTos Regionals: clTscussto e articul acto
•
Frot.a (UFPI)
Coord': Paulo R.D.
RaimundoA.obato (UFMA)
3a. feira - 22/01 -.18:00-1900 h.
Local: Sa10 : 3 - Bloco C
5.4. Astronbmia no Ensino de 1o./2o. graus
Coorc: Silvia Livi (UFRGS)
3a. feira - 22/01 - 14:00-19:00 h.
Local: Sala 4 - Bloco C
5 5. A atuacto junto As Secretarias de Educacto (pificuldades,
Problemas e Caminhos)
Coord: Alice C. Pierson CUSP)
4a. feira - 23/01 - 18:00-19:00 h.
Local: Sala 1 - Bloco C
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5 6. Anelise e Propostas para os SNEFs
Coord: Edison D. Santos (UFPA)
4a. feira - 23/01 - 18:00-19:00 h.
Local: Sala 2 Bloco C
5 7. Revistas de Ensino de Ffsica/Ciencias
Coord: Luiz 0. Peduzzi (UFSC)
4a. feira - 23/01
Local: Sala 3 - - Bloco

C

5 8. Encontro dos Relatores dos Grupos de Trabalho
5a. feira - 24/01 - 18:00-19:00 h.
Local: Sala 1 - Bloco C
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6. Grupos de Trabalho
3a. feira -

22/01/91 - 16:00 As 18:00 h. e 4a. tetra -

23/01/91 des 16:00 As 18:00 horas

6.1.

Pesquisa em Ensino de Ciencias

6.1.1. Abordagem Social
Coord: Demetrio Delizoicov (UNITAU)
Andreia Guerra de Moraes (Grupo da UFRJ)
Local: Sala 1 - Bloco C
6.1.2. Abordagem Construtivista
Coord: Jesuina Pacca (USP)
Local: Sala 2 -

Bloco C

Abordagem Historico-Epistemologica
Coord: Katia Aurani (Grupo da USP)
Sonia Kapras Teixeira (UFF)
Local: Sala 3 Bloco C

6.2.

Product° e Implementacto de . Material Didatico

6.2.1. 0

trabalho do professor em sale de aula

Coord: Alberto Vilani (USP)
Ana Tereza Fillipecki Martins (Grupo da UFRJ)
Local: Sala 4 - Bloco C
6.2.2. Projetos

de ensino e prop ostas curriculares
.

Coord: Yassuko Hosoume (USP)
Dacio GulmarBes Moura (UFMG)
Local: Sala 5 Bloco C
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6.3.

Enslno de FisIca no 3o. Grau

6.3.1. Clcio-Bdeico da Graduaclo
Coord: Jose Andre P. Angotti (UFSC)
Sylvio Goulart Rosa (USP)
Local: Sala 6 - Bloco C
6.3.2. Licenciatura
Coord: Maria Jose de Almeida (UNICAMP)
Luis Eduardo Pedroso (UFAC)
Local: Sala 7 - Bloco C

6.4.

Educacto Informal e ExtensAo Universiteria

6.4.1. Centro

de Cienclas: papel na formactio continua do

professor em servico, actlo direta sobre o educando e
divulgacAo cientffica'
Coord: Guaracira G. de Souza (Centro de Ciencias/Rj)
Alberto Gaspar (CIC-Cruzeiro/SP)
Local: Sala 8 - Bloco C
6.4.2. Divulgacto Cientffica e Miclia
Coord: Nelson Pretto (UFBa)
Local: Sala 9 - Bloco C
6.4.3. DivulgkAo cientffica e agAo direta sobre a populacAo
Coord: Miguel Sette e CAmara (Espaco Ciencia Viva/RJ)
Fuad D. Saad (CIC/USP)
Local: Sala 10 - Bloco C
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6.4.4. Propostas de Cursos de Especiallzaceo
Coord: Maria Ines Ota (UEL)
Llndalva Carmo Ferreira (UFPa)
Local: Salto Social do CAASO

6.5.

Polfticas de Organizaceo e Avallaceo

6.5.1. A organizaceo polftica dos professores
Coord: Wojciech Kulesza (UFPB)
Rubens Camargo (SME/SP)
Local: Anfiteatro 1 da Escola de Engenharta de Sec, Carlos
(EESC)
6.5.2. A politica de avaliaceo/evaseo/recuperaceo
Coord:' Jesus.Aparecido.Ribelro (DREM-Rib.Preto/SP)
Guaraciaba de Campos (Prof.Sec./SP)
Local: Anflteatro 2 da, Escola de Engenharia de Sao CarlOs
(EESC)
organizaceo politica , dos. pos-grathiandos.Coord: Maria de Fatima Dias Rodrigues (UFSC)
Jose Fernando D. Chubaci (USP)
Local: Sala 5 - ICMSC
6.6.

Ensino de .Ffsica.no lo. e 2o. graus

6.6.1. 0 enslno de F(sica no 2o. grau: magisterio e escolas
tecnicas
Coord: Catarina M.I. Sirosse (Londrina/PR)
Liihando F. da Costa (ETFRN)
Local: Sala 6 - ICMSC
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6.6.2. Entstino de Fisica no .So. grau: regular e suplettvo
Coord: Gloria Queiroz (UFF)
Lute Augusto de C. Carmo (UCPE)
Local: Sala 7 - 1CMSC
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7.

Confer-emotes:
"0 Estado da Arte em D1ferentea Campos da Fisica"
6a. feira - 25/01/91 - 10:00-12:00 h.

7.1. 0 Universo
Jollo Steiner (UNICAMP)
Local: Anfiteatro 1 da Escola de Engenharia de S%o Carlos
(EESC)
7.2. Caos e DeterminismoS na Fisica
Ildeu C. Moreira (UFRJ)
Local: Anfiteatro 2 da Escola de Engenharia de Stio Carlos,
(EESC)
7.3. A Fisica do Estado Solldo e Fronteiras Tecnologi:Cas'
Carlos I. Mamanna (UNICAMP)
Local: Sala 7 . - Bloco C
7.4. Interpretac5es da MecAnica QuAntica
Fernando Lang da Silveira (UCRGS)
Local: Sala 10 - Bloco C
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SESSOES

COORDENADAS

SESSA0

COORDENADA

TERCA FEIRA - 22/01/1991
LOCAL: Sala 10

I

RELATOS REGIONAIS DAS. ATIVIDADES.DE ENSINO DE FISICA. Abilio C.
Fernandes Neto (UFMT), Alexandre G. Nader (UFPB), AnnaMaria

de Carvaiho (USF), Arjuna Casten Panzera (UFMG),
Edilson Duarte dos Santos (UFPA),

Jose

Deise

P.

Miranda Vianna (UFRJ),

de Pinho Alves 'Filho '(UFSC).

SerS apresentado'por cada um dos marticipantes:umlevantamentoidas atjvida
des relacionadas com o ensino de fisica,Aesenvolvidasl hMperImdoAe 1988 a
1990, envdlyendo Tiniveisidades, Secretarias de Edumago, Sindicatosecreta-.
rias Regionais da entre,outros. Erc,re
destacar: realizao de

siMMosios

ms

itens

gramas ou cur'scs de.atUaliza0o e/ou, exten . S0o,;
integragAo

saran: abordados gAdeMos

desenvm1vimento de programaS : de

2° e.'3g.:Araus atuacSo Ae:: brUpos de MeSguiSa em 'ensino de flsi-

ca; atuacaorie Centrds , ' e/oy

Oo

a

regionals escolas des verSo 'e/ou.'inverno,pro

divulgagM'Aient.ifica e produ-

de material didatimo; curses de.gfaduacSo e pMS7gradua0o em ffsica, ' com

nUmero de alunos e:prbfessores; es6mlas,de'

12

e 24 -gr'aus existentaS. Teremos

a preocupagao de analisar as tendencias em ensino de fitic .a'e indicar perspectivas, visando a Melhoria neste ensino.

S E S S A 0

CO OR-D EN A D A

TERCAJ- ElAk - :00 V1991
LOCAL: Sala 10

4

EXPERIMEKTOS A BAIX 0 GUSTO EM Fisica MODERNA: 0 ESPECTRO DO
SODIO'E .A'EXPERIENCIA HISIDRICA DE KIRCHHOFF
E. M. ArrUda (GrunO de Ensino) e D. O. Toginho F. (bolsista) - Departamento de
Fisic4 - Universidade.l.stadual de - Londrina.
'
UM Iaborat6rio de Fisica Moderna bem equioado'deve ser uma das principals
caracteriticas de Um bom curso de Fisica. NaS Universidades emergentes, entreCanto, a melhbria.da infraestrutura desse labotatOrio 4 um prbblema de dificil
ioiucao devIdo,ao alto custo envolvido. Temos trabalhado hi alguns semestres
exPerimentos 'imoortantes nessa area com materiais facilmente encontra,
montando
veis, de baixo custo ou custo zero (oodem ser conseguidos •como doacao). Aqui e
sua si•molieidade
tamb'em pode servir ao 29 grau:
reiatado.umexeMPlo que devido
o estudo do espectrO do s6dio com uma limpada comercial (de poste). g intaressan7
te Obserar que 4 lampade Altilizada depois de quente oassa a absorver as linhas
amarelas permitindo a discussao do fenameno da absot L cao e a experCepcia
Kir . Chhoff de. - 1859- ;

a
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PArNEL

FORNACAO DE PROFESSORES
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 01
COORDENADOR: Jesus Aparecido Ribeiro

Titulo:
UMA PRATICA DE CIENCIAS NO CURSO DE MAGISTERIO
Autor: Moacyr Marranghello (Colegio . Sevigne - Porto Alegre)
Essa proposta pretende ser uma.alternativa para cursos de magiste - .
rio onde temos, na maioria dos casos, duas ou tress aulas de ciencias por se 7
dos tres s, ou fres e meio, anos do curso.'IniciamoS-o nosso
man,o•lg
curso de ciencias com uma longa discussao sobre o papal das ciencias para.' a
vida da crianca. A proposta, basicamente, e fazer.com que o(a) aluno(a) lei
a livros de ciencias de
8q series do primeiro grau e alguns do segundo
grau, previamente selecionados, onde aparegam . experiencias simples que 'possam facilmente serem realizadas em laboratorio. Com auxilio permanente dO
professor, o(a) aluno(a) realiza, em.media, 10 experiencias apresentando re
latorios. 0 trabalho culmina com a visita das criancas ao laboratorio, onde
entio, as experiencias sac) feitas peloe(as) alunos(as). posteriormente as
crianvas retornam ao laboratorio por mais duas vezes para que alas manipulem
o material, realizando as experiencias monitoradas pelos(as) alunos(as). A
aceitac5o do trabalho tern sido excelente, tanto'por parte das criangas como.
por parte dos(as) alunos(as) do magisterie, que.tem demonstrado um interesse
bem maior pelo ensino de ciencias.

s.;.a

-----1UMA PROPOSTA DE CONTEODOS DE FISICA PARA A HABILITAcA0 ESPECIFICA
PARA 0 MAGISTERIO (HEM). Maria Cristina de Senzi Zancul (Rede Estadual de Ensino) e Maria Lucia Ribeiro (Institute de Quimica-UNESP), NGcleo Regional de Ensino-UNESP, Araraquara.

Esta comunicacao relata a elabor,,gao de uma prOposta de conte6dos para o componen
to curricular Fisica no curso de HEM. Com o objetivo de fixar diretrizes que orientassem o desenvolvimento do trabalho foram analisados a Proposta Curricular de
Ciencias e Programas de SaGde para o 1 2 grau, o ensino de Fisica na HEM em escolas de Araraquara e Americo Brasiliense e o planejamento em Ciencias para as quatro primeiras series do 12 grau em escolas de Araraquara (1). 0 quadro levantado
indicou pontos a serem considerados no tratamento dos conteudos sugeridos, entre
os quais destacam-se: proporcionar ao aluno uma visa° geral da Fisica, procurando
enfatizar os aspectos qualitativos de seus conceitos fundamentais; - proporcionar
a execugao de atividades experimentais; - mostrar a importancia da Fisica na formaga° do futuro professor. A seqUencia de topicos proposta para a HEM 6: 1., Por
que Fisica na HEM? 2. 0 Universo. 3. Grandezas Fundamentais e suas Medidas. 4. 0
Ar e a Agua. 5. 0 Calor. 6. A Luz. 7. Magnetismo e Eletricidade. 8. Movimento e
Forga. 9. A Energia e suas Transformagoes. 10. Ondas a Som.
(1) Ribeiro, M.L. e Zancul, M.C.S. - IN: Anais Congresso Estadual Paulista sobre
Formagao de Educadores, I, 1990, Aguas de Sao Pedro, UNESP, p. 18.
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FISICA NO 1 9 GRAIL

Menezes, Luis Carlos (IFUSP)

Pierson, Alice

Campos (IFUSP)

no

Este trabalho e parte da thssertacao de 'mestrado "Fisica
grau ?" que to
ye como proedSito discutir o.conteudo de FisiCa na sua possivel contribuicao pa
ra a educacao elementar.
Numa compreensao da Educacao que parte do princ pio queen aluno enquanto su :

■

jeitodprOcsanizgemdvtrcopfesumalcodi
gica, de troca de conhecimento, procuramos transferir esta compreensao do piano
teorico
pratico, desenvolvendo a Fisica a partir de temas relacionados ao universo vivencial do aluno.
Utilizando "a casa" como tema central, mostramosser possivel, partindo de si
tuacoes e aparelhos familiares ao aluno, apresentar a Fisica enquanto uma area
dO conhecimento, com uma estrutura logica e coerencia interna, ao mesmo temp o
que contextualizada e nao fragmentada.

ao

LICENCIATURA EM FISICA NO BRASIL: ALGUNS DADOS. Deborah R. de
Carlos de Menezes,- Sonia Salem,
, Yassuko' Hosoume.
IFUSP VITAE/Apoio a Culture, Educacao e Promogio Social.
Em 1989
desenvolvemos no
Instituto de
Fisica da -USP o Projeto
"Revitali - zaggo do ConteLlo na Foi - magao do • Professor de' Fisica", com os
objetivos de difund.ir nos centros formadores de professores de fisica uma
propos:ta de ,
ensino pare 6 segundo grau (proposta "GREP') e promover um •
intercembio entre professores das licenciaturas'em fisica do' pais.
Tara a rrealizacao deste Projeto fizeMos um ievantamen . 6) darn instituicOes
de ensino. superior no : Brasil que mantemos cursos de l'icenciatura em flsica,
as_instituig6ea e especificos,sobre etes , cureoS, tais
com dados gerais sobre
comp: . vagas no vestibular•
duraceo, "6e'rga 'horerie, defuncionameilto,
numero de alunos ingresSantes e fbrmados - nos61tImos.ados, noise de proTessores
pars contato. De um total'de 77 institjligOes identificedaseste leventamentb,
64 (83.3%) retornaram o formulerio coM . os"dados::sblicitados.
Apresentaremos neste
trabalho algune.
reeultados ' deste '1.eve'ritamento,
referentes
4istribuicab gebgrafice. • des'
sua .,natureza- . e •
dependencia administrative, a modelidade 'de curso licenciatura.ciferecido;
media de alunos ingressantes e formados.nos Ultimos'anos e aspectos relativOs''a
sktuagao do professor, ecreditando' que possam constituir um diagnOstito,..6til
'are outras inicYativas assim omo •ara a a enriatur.

ITI-
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SICA PARA PROFESSO ES DE CIENCIAS DO 1 2 .GRAU - Mosoume, Yassuko(IFUSP); DelizOicov, - Nadir(SEE/SP); Pierson, Alice CampOs(IFUSP);.Teixeiraj5 -J___
rival Rodrigues(SEE /SP).
problemas com o ensino de Ciencias no 1 9 grau, se reyelam de formaJpais agu
da nos conteudos que tem diretamente a ver com a Fisica. A'ou . ase inexisfencja
textos adequados seja aos alunos ., seja ao.professor, vem se mostrando maim-um di
ficultador dotrabalho'de forMacao conc'eitual e revisao metgdglogj.ca, quandox •sj
propoe discuti-lo junto a um numero major de professbre.
Neste sentido estamos desenvolvendo textos, com , caracteristjcas 'paraijdaticas
numa linguagem que se propoe ser acessivel a alunos de
a E0 serie,'para ser u
tilizado como apoio ao trabalho do professor em sala de aula.
Partindo de trechosretirados do texte. "Da maquina fotografica ao olho humanoformando imagens e ideias sobre Optica" (em fase preljminar) procuramos.. mostrar
como estamos.organizando,um .curso para•professores, da-Rede EStadual de Ensino/SP
onde metodo e conteudo ser
ao discgtidos de maneira 1ndissociavel.

Os

cre

60
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. FISICA PARA 0 MAGISTERIO DO 1 2 GRAU: DEPOIMENTO E ANALISE. Maria Cristina de

Senzi Zancul, Dietrich Schiel, Vanilde de Fatima Alves e Hilton Koiti Sato. Coordenadoria de Divulgacao Cientlflca e Cultural do Institute de Fisica e Ouimica de Sao Carlos / USP
No mas de novembro de 1990, durante a Semana do Magisterio programada para o CEFAM de Sao Carlos,
foram oferecidos pela CDCC-IFOSC/USP, sete cursos de 15 horas sobre temas diversos, dirigidos a
alunos das las., gas e 3as. series do Curso de Magisterio. Um dos cursos oferecidos foi

"Fisica

para oMagisterio", durante o qual foram abordados tepicos de: Magnetism°, Eletricidade,

Otica

Mecanica, Calor, Astronomia e Pressao Atmosferica. Os temas foram tratados de forma a enfatizar
os aspectos qualitativos presentes no conteedo e trabalhados em experimentos realizados com material simples e de facil aquisicao. Atraves de questiOnario e debate com os alunos procurou-se ana
lisar o conhecimento que os alunos tinham relativamente a Fisica no ensino de lg a 4g serie, a mo
tivacao que possuem em relacao ao ensino de Fisica em geral e a experimentacao em particular (o
curse em questao era essencialmente experimental). A analise detalhada dos resultados demonstra a
necessidade de se criar pr'opostas especificas para o ensino de Fisica para o Magisterio e a impor
tancia e viabilidade da experimentacao tento no ensino para o Magisterio quanto no preprio 1 2
grau(14ei).

LA FISICA. UNA CIENCIA INTEGRADA EN LA ACTIVIDAD COTIDIANA.
(Luis A. Atienza. Inetituto Privado de Investigaciones Fisica° y Quimicas de
Cdrdoba, Argentina).
Leatro de las Areas cientlficas que el hombre ineorpora a su diario quer.acer y en una gama insospeciaacia de variables, me encuentra la Fisica, una
en el campo teerico como en el practico brinda la =As
clencia que tan.to
amplia de las posibilidades de investigaci6n. Todo el conocimieuto desarrollado en el laboratorio practiou, en el gabinete tebrico, y en el aula es
volcado y difundido en la gran mama de personas que, a veces sin siquiera
vislumbrarlo, estfin haciendo use de The n6todos y de las t4cnicas surgidos
de aquellos.
Ante este panorama qua muestra la importancia de la Fisica en la vide del
aer huraano debemos, como primera mo di da , formar profesores del primer y del
segundo nivel, con una coneiencia cabal de que is eneeflanza impartida por
alias serd inmediatamente aplicada en la actividad cotidiana, y por consigulente nacia major que dejar asentada la relacidn causa-efeoto de todoe los
fenamenos fisicos que se van introduciendo en is ensefianza a los alumnos
de esos niveles. Laboraturio experimental y gabinete tedrioo, eon dos de los
eapacios operaclonales que deboraos imponer, atu, con el ter_or de la no aceptacian, an la edocaciOn de lob primeroe nivelee de aprendizaje. Para esto,
ee necesario on primorisimo lu g ar la solida formacian del profeeor; formacidn liberal con visidir do la importancia de los hecnos cotidianos y la de mu relacian directa con la Ciencia

I

"A FORMACAO DO PROFESSOR DE FISICA - DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO"

JESUS APARECIDO RIBEIRO (DIVISAO.REGIONAL DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO) E WILSON CARRON (FACULDADE
DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE RIBEIRAO PRETO).
0 trabalho objetiva a caracterizacio do professor de Fisica da Rede Estadual
de Ensino da regiao de Ribeirao Preto (82 municipiosCom 140 escolas de ensino de . 22 grau), enfo
cando a formagio (universitiria e em servico) e a situacao funcional.
0 levantamento realizado pelo LEC

Laboratiirio de Ensino de Cantles - e pe

la DRE/RP - Divisao Regional de Ensino de Ribeirao Preto em 1990, atzavis de 151 questionirios e
os dados da DRE/RP de 1983,atraves de 179 questionirfos, nos fornece elementos que indicam as
caracteristicas da formacao do professor que leciona Fisica na regiio de Ribeirao Preto, geral

mente um nio licenciado na discipline.
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CONTRIBUICAfi Df 1 0. ClRSO DE ATUAIIZA00 PAPA Pi. iESSORES
MFLHORIA DO ENSINO DE 1° GRAU. Frost Wolfgang Hamburger e Idelv Garcia Rodrignes-IFUSP,
Silvania Sousa do Nascimento - FFNRE1.•
A Secretaria de Educaco do Es,ado de Sao Paulo. p-trocinou, desde 1985,
grande numero de cursos de atualiza6o, de 30 horas de duracjo, para
professores da rode publica. Neste trabalho
. pcsOulsamos os. efettos sobre os
professores de 12 grau do curso "FerTmenos Fisicos do Movimento da Terra e dos
Astros" ministrado
0 curso continha alem de
rlo IFUSP entre 16/08 . - e 4/10/86.
aulas expositivas, .atividades pritticas come a construco de um refOgio de sol,
um modelo de sisteta solar em dramatizac a
r o etc.
A pesquisa foi feita , pcir telefone e foi. possivel entrevistar
15 dentre as
41 professoras que frequentaram o curse. Todas as entrevistadas lembram do
curso feito ha 4 anos•e , 14, delas julgantque houve contribuicao positiva para. a
sua atividade em sala . de aula.• . Metadeclelas utilizaram, o conteUdo e as
atividades do' curso em suas e um terco fizeram outros cursos • de
atualiza6o na USPe os coosideram Otimos ou bons. As restantes declararam que
gostariam de fazee mais cursos, mas nao tern tempo.
Podemos concluir que - o curso deu efet.iva contribuicao para a melhorIa da
atividade docente das, entrevistadas.
E 'iMportante que e Programa de Cursos de
Atualizacao . da Secretaria corn as Uniyersidades seja retomado e ampliado.
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ., ENSINO DE FISICA DO 29'GRA11 - Carlos
Eduardo Laburle; Maria Ines Nobre Ot_a; Maria , Ivanil Coelho Martins
Roberto Nardi; Sergio de Mello Arruda - Grupo de Ensino de Fisica (Universidade
Estadual'de Londrina).,
0 Departamento de Fisica da Universidade Estadual de Londrina tem ofe
recido desde 1 988 um curso de ,especializacao para nrofessores que estao minis
trando aulas de Fisica em Londrina e regiao 0 curso tem duracao de 2(Clois) anos
- nao e
11(quatro)periOdos, correspondentes a 360(trezentas',e sessenta)hfdrastrnde
computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem assitencia docente. Par
conclusao do curso os alunos devem apresentar um trabalhO monogrefico que focali
sua pretica enquanto professor de Fisica no 29 grau.
ze os centeledos relevantes
A primeira turma, queingressou 'em 1 988 completou os Creditos em 1 eat
em regime de:elaboracao da monografie ctijos temas sao, pot exemplo, FiSj.cana
macaode professores das series iniciais do nrimeiro grau;estudo dos cotponentes
eletronicos e anIicagoes simples; ensino de Fisica na•escola agricolal experien
cias fundamentals de eletromagnetismo no 29 grau, dentre outros. Uma nova turm
teve inicio et 1 990. Pretende-se,'com este curso, atingir uma parcela consitlera
vet dos professores que estao dando aulas de Fisica na regiao de Londrina onde', -e,

a

sua maioria, nao tem formacao especifica na area. A estrutura curricular cia
borada de forma a propiciar diferentes momentos de atuacao e. reflexao noensino_
de Fisica. Mum primeiro momento,,he 'enlaSe a,aspectos praticos.ho ensino atraves
de situacoes do cotidiano, estudo de fenOinenos naturais, experimentos, etcinum se
gundo-momento, alem do conhecimento vteerico - ptetlCO'ha um-ttatamento filosofico'
epistemolOgico das teorias da isto. he reflexoes sobre o processo de
ensino-aprendizagem cot discussoes.sobre''as linhas de neaquisa em ensino de Fisica.
FISICA NA FORMACAO DE PROFESSORES DAS SfRIES INICIAIS -DO PRIMEI
RO GRAU-Catarina Mitiko Iizuka Sirosse(TEEL-Secretaria:de Educe
cat, do Parana),Maria Ines Nobre.Ota(Dep.Fisica-Univers•dad Es'faclual Londriita
0 ensino de Fisica no curso de Magisterio pare 0.19 grau: nao receb
nenhum tratamento diferenciado pelo fato de ser ministrado a alunos .qUe ''sera
professores das series iniciats . do 19 grau- Neste trabalho, proturou-se uma mu
dance neste enfoque.atraves de,uma pronosta de Termodinemica, juatamente par
atender esta. peculiarjdade 4o curso - , optando, para isso, por- eta apresentaca
do conteudo atraves'cle experiencias'simples coin materIaiS acesaivels. Fsta pro
posta de abordagem surgiu do levantamento feito nas escolas municipaiale estad
ais de 1. a 4. serie do 19 grau de Londrina e nos livros utilizados por estas
escolas. Isto possibilitou a elabora"cao de matrizes title mostram a relaao existente entre o ensino de Fisica no curso de Magisterio pare o 19 grau e os con- .
telicos,Fabrdneiscao19gru.emtilzads
xperiencias simples ligedas ad cotidiano do aluno, que possibili,ram seus desen
olvimentoS tambet no 19 grau, pretedeu-se tornar o ensino da. Fisica main cond
ente com aS necesaidades priticas dos alunos_ do curs,ode Magistetio.Porem,
nfase major desta abordagem ficou pare as e.xpliCas'iiesque acotpanhat -as, ettpe,r1
ncias, onde alem da interpretageo macroscepica, discutiu-se tambent . o.modelo mi
roscopico e ,. com isso, a Termodinem•ca foi tratida• com:a profundidade deseAel para o nivel de 29 grau.
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"0 IMPACTO NO PROFESSOR.DURANTE 0 PROCESSO DE INOVAcAO"
Nascimento,L e ;Cervalho4A.M.P.de;Camposo;CastroO.S.;ESpinosa I R.Oorrido,E.;
Gosciela,14;Leburu,P.E.;Si1va,EWeixeira,O.S.P. - FEUSP.
. '

RefieX5es decorrentes da experi;ncia pessoal de um professor,'

ao enfrentar a d1sparidade.entre seus objetivos e a Xealidade das.condiceies de
seu: trabalho em sala de aula. Am:adotar uma postura inbvadora com relac&O aos
'processor tradicionaie da easino,as interac6es PROFESSOR x ESCOLA x ALUNO sofrem um "impacte",pondo 'ern destaque fatores relacionados e decorrentes de tais
interac5es4os quais sera() Objeto do painel
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PAINEL
TRABALHOS EXPERIMENTAIS I
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 02
COORDENADOR: Terezinha HIga
- -A ESTRUTURA DE UMA EXPOSIO0 DE
Higa e'Ernst Wolfgang Hamburger - IFUSP

DIvuLcAcAo ClENTIFICA.

Teresinha T.

A exposicao "FISICA
DO CALEIDOSOPIO AO CARROSSEL",' inaugurada em abril de
uma amplia6o de outra "Ondas, Campos e Rarticulas", aberta ao pUblico em
julho de
1988. Foi concebida pars tornar acessivel' alguns . aS"pectos da Cienciaao
principalMente, professores e estudantes dos,.,treniveiS . .de ensino. A
mostra attial contem experimentos novos de mecAnica, eptica e ondas. Ceonstituida
de 52 montagens experimentais (que podem ser manipuladas pelo p -tIblico),7,38 paineis
explicativos e um audiovisual sobre Estrelas Supernovas com:I0MinUtes elei,duracAo.
OS conte6dos preserites sAo: optics do espelho piano, eletrOst .atica e ele
tromagnetismo -mostrando as relacOes .entre a eletricidade e'statiCa -com'a:corrente
eletrica e deSta coal o campo . magnetico, a, enndutividade em materTaisdiferentes ate
a supercondutivida4e-, leis de conservacio na mecAnica ,: e na . termodin'aMica,:Ondas
mecanicas e de radio,A)plarizacao . e interfereneia da o .efeito estrobOcepieo,
fenomenos de' descargagasesas, Aqui deserevemoS os Objetivos geraiS da mpstral, os
temas e os experimentos
que a, %cpMpZem, bem come SUa
. a ',equiye
envolvida. Alguns experimentos'
muita. mannten0o devido sua frequente
utilizacae: estamos aprendendo a .cOnstrnir -aparelhos' mais reSitentesLdb que os
mantidos nos labbraterios de Fisica. :Uma aValiaoao -parcial'da exposicie, e descrita
no trabalho "Relev:a'neiaAe'uma exposicio de dfYulgacAo .cientlfica no ensfn ".

1990,,e

.

1

RELEVANCIA DE UMA EXPOSICAO DE_ DIVULGA00 .C1ENTIFICA NO ENSINO.
IFUSP :

Teresinha T.Higa e Ernst Wolfgang Hamburger

Descrevemos algumas contribuicoes que a exPosicao de divOlgaCao cientlfica
- Malifida pelo -IFUSP; no:eampus'da
"FISICA - DO CALEIDOSCORIO . AO'CARROSSEL
USP-, propix.iou aos visitantes -profes sor e s e alunos qUe.vieram 'a,expoSic'ae
de ,grduacao que 'fazem o atendimento, e
monitores, estudantes
e aos
apresentamos a evoluej0 das visitas, no an•6 de 90. Fizemos entrevistas: 1°)com ,
exposica. o. Os professores dizem que a: profeSs
. e 2°1 com:monitures da
um. grande laboraforio que coMplementa 7 ,a' Fisica da sala de,aula;:
exposiCLO e
e da elementos para . . o. aluno sobre a. utflizapra'tica da
muito abstrata,
Fisica. A Fisica funeiona e tem. utiiidade no mundo real. .0 iirofesor :de visa0 da .
Ciencias, licenciado em Diologia, diz que a exposicZo alarga
reproduc&o 4e: expeFisica e inspira a adoc'ap de mudancas metodolegicas
rimentos . , use de projetor, videos, ,etc-). 0 estudante , MonitOr de gradua6o
. pUblico e o manusei6 constante..dos .expeconsiders que seu contato com o
rimentos favorece uma integracAO corn a Ciencia, a FiSica dos experimentos ;
outro , ladC.,. - aprep'eUpaceM
e, por
-o
adquire uma outra dimens a
e um desafio que o faz estudar a.Elsica: - cOM.outra.
conceitos de forma- clara
bem como Seus , 'objetivbs , *ao;apreperspectdva. A estrotura desta
sentados no trabalho "A .estrutura : de Atha' exno0.casLte_dlyyjI43

-

. CTROSCOPID DE REFLEXAD PARA-ENSINDJASEGUNDO GRAD.
SE
Hvpolito Jose, Kalinowaki, Departamento de Engenharia de TelecomUnicagOes - U.F.F. e Nilson
_ Marcos Dias;Gartia, Departathento de FiSica - CEFET-PR.
Para reforeat o ensino de otica-no.,4aO0hdp gtau,asPecifibamente.no tocante a.decompo
pare
espectral da' luz e.feniiManoSAiSPareiVO,,''fpiiprojetedp.um pequeno espectroscopio
eletricas,
MetarieisanConfaveiS aM lojase.litilidades
tl
O'inetrUMehtO
use
.0
de
comp
elemento
,
disOetsivo
uma
rede
inatrUmento utilize
e de baixo custo,a 'facil construe6o.
difragio. reflexive, olptida:0 partir-de um "Compact Disk" (1). Esta rede e montada num engulo
adequado2bUintatiOte:UM6 caixa de 'distribuigeo,. do tiee utilized° em instalee'des eletricas
residencieis:.AsOtifigios de acesso •dae'iubulsOes see' cobertos com fite isolante para isolar
feite uma fenda pare iluminar a rede, enquante•que um dos on
a luz
ficios mencionadosa'Utilizedo pare observagao.
de
.tbriva'.configuregeo acima, e simples o use do aparelho pare visualizar espectros
lameadad de vapOr - MetalicO, como as utilizadas em iluminagaopublica, de lampadas fluorescentes
obserou inCandeeceMtes de ilUminagao residential. Dada as caracteristicas-da. rede, a facil
ate segunde ordem, com boa visibilidade. Com essas observagoes, pode-se in
var-se espectros
troduzir aos alurios conceitos ligadOs ao estudo de raias caracteristicas de diferentes elementos.
0 custo total do aparelho proposto e de US$ 2.

sick

(1) H.J.Kalinowskie N.M.Dias Garcia, Cad. Cat. Ens. Fis., 7(1): 64-72, 1990.

SIMPLES EXPERIMENTOS PARA 0 ESTUDO DE F/SICA — 0 EXEMPLO DO
BATIMENTO., B.A.. Goncalves Ledo, R.C.R. Barroso,'C.A. de Azevedo e A.J. Santiegbi'frInstrtutode,Fisica da UniVersidede do Estado do. Rio de Janeirc. Rio
de Janeiro-RJ
NestetraiDalho sugerimos um simples aparato

para se introduzir o concei

to de batimento:akPerimeutalmente. A concordancia entre os valores previstos
pela teoria

e

os bbtidos expetimentalmente sio satisfatorios. 0 experimento

sera descrito e

Os

resultados experimentais servo discutidos e analisados

a

luz de uma breve revisdo da' teoria.

TRES LIVROS ESTRANGEIROS QUE VALE A PENA CONHECER.
Rolando Axt e Eliane Cappelletto, IFUFRGS
Serao expostos tres livros pare o ensino

medio: um alemao (Walz), um ameri-

cano (Hewitt) e umchileno (Munoz), os quais poderio ser examinados pelos visitantes. Embora cada uma destas pbras possua um estilo bastante
mitem uma ideii sobre inovace,es no ensino de
sino (e dos livros) em

seus paises de origem.
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prOprio,

elas trans

Fisica e sobre a qualidade desse en

OPTICA TECNICA PARA CURSOS DE TECNOLOGIA - Eduardo-Adolfo
Terrazzan e Ana Maria Marques Bross = FATEC-SP.
0 Curso de Tecnologia em Mecanica de Precisao da FATEC-SP e um
curso pioneiro nessa area no pals. A discipline de 6ptica
teve que
ser desenVolvida, contando apenas con informagOes de suas . congeneres
em
cursos similares en paises con major tradigao na area, cono a Alemanha, por
example.
0 programa elaborado nun primeipo momento, partiu de topicos abordados tradicionalmente em Fisica Basica. Rapidamente sofreu alteragOes, buscando incorporar as•experiencias de cursos equivalentes de outros . palses,
adaptadas as.nossas condigOes e acentuando o carter tecnico, voitado para
cursos de •Tecnoiogia/Engenharia.
No trabalho sae analisados aspectos como: carga horaria, prgticas
de laboratatib, participagao doa.alunos, ihserggo' da
curso como
un todo e formagao de especialistaSna area.
.
Atraves de questionarios, ferse uma ayaliagao. da opihiao dos alunos
sobre a disciplina. Baseados em leventamehtos 6 anAlises realizadas,-sgo
propostas' alteragOes de carater estrutural.

"ESTUDO . DE MOVIrlENTO DE Pp6JETIL ENPREGANDO

LUZ

ESTROPOSCOPICA"

.Angel Fidel Vilche Pena . - Almir . Olivette Artero e Ivanete 'Oliveira Neto
Departamento de Cie-colas Ambientais - Fadbidada •de Cienciase Tecnologia

Souza
-

Um sistema de 15mpada estroboscOpica simples.foi

UNESP

PP,..

montadb Para

estudar, entre outros, o movimento de projeteis . 0 langamento do projet . il . .
foi improvisado a partir de um marcador de tempo (vibrador) e um sistejlia de.

manqueira com qua.'Empregando
a
a luz estroboscOpi'ca, asposicOes' daS gotas

ci aqua poem ser

regietradas num papel, Tara . posterior escudo peloe alunos.

MOTOR, DE CORRELATE CONTINUA COM ROTOR DE IMA MOIVEL - Alberto Gaspar - ONESP/Gua
ratiP0.10.e. G motor e constituido por uma bobina cilindriaa cujo eixo Principal esta disposto ver

ticaiMent..e: Detitro desea bobina, aPoiade em dos

riiancais coddOteres',biSpbetoherizontiinente .;

eix
metilico que -se:aPPia nos m., Ancais. 0 conjuntb - e ligado a uma pilha camas .'grand tipo.l), consti
de;,'Su'as face
tuindo um circuito eletrico em serie com o eixo do .rotor. Este eixo e
cide
o camp° meg
rotor
eats
nuMaposigao
tal
e so estabeleee o contato ( feCba o Circuito)Ouando o,
esta disposto- beependiculAnmente ao Campo magnetico gerado:pelA bObina::Aparece e
netico dos
Lao um torque sobre o rotor que' o.faz girar e que se:repete cads vOlta. no mesmo senCido. Trata
-se de umamantagem barata, simples e que IluStra, can ekcelehtes , teSuliadosalgUnS: princiOlos d

• cOlocSdWo,•matdr. Forman', o• rotor, doiS imAs'be . polaridade facial, entre-.Os quais': ecoladb,' um
(

I*

eletromAgnetisme::

I

DISPOSITIVO PARA EETERNENAgA0 DA ACEIERAgA0 DA GRAVIDADE - Alberto Gaspar e

Tiago Rainundo daSilva - UMESP/Guaratinguet&. 0 dispositivo se baseia na utilizagio do cronFmetro
de um relOgio digital comum para a medida do tempo de queda de una esfera de ago. A esfera e sustentada a una detenninada altura por un eletroimi ligado a una pilha cornet, grande (tipo D). 1\b ins
tante em-que,o eletnolm; e desligado o cronOmetro e acionado e a esfera cai. Ao cair atinge

una

chave que desliga o cronanetro registrando o tempo de queda da esfera. Os resultados obtidos sao
bons, mesmo para pequenas alturas (20 cm, por exeeplo) pennitindo inclusive avaliar a influenciact
resistencia do ar na queda da esfera. E fornecido o circuito, o tipo de chaves utilizadas e manei ra ccmo se insere o cronOmetro nesse circuito. A montagem e relativamente simples e o seu oust.°
praticamente se restringe ao custo do relOgio digital.
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PAINEL
EXPERIENCIAS DIDATICAS I
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 03
COORDENADOR: Gldria Queiroz

LNA REFLE<E0 TEFE A ESTEUILRA EA ETA EFEF; L.C. de Memzes., Y.Hosofie, M.S.W.Satiro
M L Pritto5zio; TtEP,S.E., C415 /911
Novos conte6dos e novas sequencias, relativamente ao do ensino tradicional, estao presentee na proposta GREF; elaborada ao longo de 6 anos em continua interagAo com professores'
de Fisica de 20 e 34 graus. Uma reflexAo, mesmo que assistematica, permite a identifica gAo, dentro de sua estrutura, de alguns recortes tanto a nivel pedagdgico como em termos
de sua concepOo de Ciencia. A beleza e a universalidade das leis gerais, por exemplo, le
Va A priorizacao das Leis da Termodinamica, dos principios de conserva0o da Mecanica,
das Leis de Maxwell no Eletromagnetismo e da dJalidade particula-onda naOptica. 0 aspecto pratico transformador d3 Fisica, ou seta, a Fisica como instrumento de.compreensAo do
mind° em que vivemos e responsavel pela introducAo de sistemas produzidds.a partir datecnologia tais como maquinas fotograficas, refrigeradores e mesmo circuitos:eletricos resi denciais. Em terms pedagogicos, o dialog°, que pressupbe o use de'uma linguagem e' temas'
comuns ao professor e ao aluno, leva ao estudo fenomenologico no sentido de observar crite
riosamente a cOnstituicao e o funcionamento de coisas vivenciais. Em oposicao A fragmental"
cao do conteUdo, na Fisica Termica, por exemplo inicia-se com uma totalizacao atraves de
aquecimento ao que,
segue uma fragmentagao. '
um levantamento des coisas associadas
atraves do estudo fenoMenologico dos varios Orbcessos existentes na tecnologia e - na.nature
za e tatalio - se com um modelo fisito que os - interpreta. Uma . hbva fragmentacao - e - 'efetuadaT
agora fazendo use do modelo fisico'para.a.compreensao do funcionamento global de refrigera
dores e motores tat-micas, necessaria para uma nova totaliza0o atravesbs Leis de Termodi
namica. Tais leis e b modelo fisico cohstitUem a base para a estudo de novas partes, os
processos naturais.
* GREF:Grupo de Reelaboragao do Ensino de Fisica.

se

ao

A PROPOSTA GREF PARA 0 ENSINO DA oPTICA- UMA REFLEXAO.
L.C.de Menezes, M.L.Ambrt;zio e E.Barollii
IFUSP, SE/CAPES/SPEC.

0 trabalho • de reelabora6o do conteddb de Fisica, desenvolvido pelo

GREF *, tem como alvo os professores e se' Integra numa concepyTio de ensino
voltada para a formacao do cidadao. Os textos elaborados pela equipe sao uma
concretizacao desse trabalho e tem a cirfetensao de constitUirem material de
apoio-para os professores no sentido de the propiCiar, a um si; tempo, elementos
de_superac5o de suas deficiencids de formaceo acadeMica e de reflexao sobre sua
Pr.“.ica pedagogica. Neste painei.

e

enfocado o tema Opt ica, apresentando

0

conteddo proposto e a' forma de tratamento preconizada. Em contraposicao' a
proposta tradicional, apontamos nossa percep6o de onde se inovou, onde se
identifica, concordencia e onde n'ao foi alcancado o pretendido.

GREF - Grupo de Reelaboracao do Encino de Fisica.
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O CINEGRAF1STA

Et.1 - SALA:

DE_AULA

Gosciola, V„-CarvalhO,A;M.P.- Campos,G.!- Castro,R.S.- Espinosa,R.7 Garrido,E.- LaburuiCE..; NasclMento,L.-"Silva,D.- Teixeira,O.P.B.

FEUSP.

0 trabalhd.de'um cinegraflata em saia de aula dlstingul-se bastante do
trabalbo,de'.Um .cifiegrafista em qualquer .outra Area. Ele nio recebeinenhum

P

roteiropitrasaber o que aconteceri durante a aula. Ele deve ser especialista.'
eiMvideOA camera paia possuir

a

Ele deve ser tambem eipeCialista

tAchica

em

qua

permita o registro de imagens .

educacio para identiflcar os eventos

t.eleVantes.durante-uma aula para que as imagens gravadas propiciem um bom
efeito durante a Heteroscopia ou ainda permita a um futuro pesquisador uma

cta

visio, 0 mais global possivel,

aula gravada. Durante as gravagaes em video

nos cursos de Pritica de Ensino dejliaca•da Faculdade de Educagao da USP
encontramos muitas, dificuldades e solugOes que gostariamos de transmitir e
discutir com outros' professores e cinegrafistas.
Proposigao da formula matemdtica referente a resistencia el6cricade um fio
sob uma sequOncia de tabelps: um escudo exploratirio. Vaguer Ricardo de Arau
jo Pereira e Dacio Rodney Hartwig (Universidade Federal de S4o Carlos).
- 0 objetivd do presenie crabalTio 6 verificar se alunos.do 39 ano do 22 grau, propoe; correta- .
mente a formula correspondence a reSistOncia elettica (R= p.1/A).•para isso, foi dado
Anfase na utilizagOo de valpres numericos das varidveis em tabelas. Dessemodo,

especial

apresentou-se,

inicialmente, aos alunos,3 tabelaS completas contend° dados num6ricos das varidveis e o respeccitabela,

vo resultado. Na la tabela, mant6m7se constante duas varidveis variapdo-se.a 3e. Na 2a
mancém-se conscante. uma das varieveis' alterando-se as dmais.• Na 39, ocorre

a varing°

nea de codas as variaveis. Apos,• isso, apresentou-se uma (Nara sequ6ncia de tabelas'
racterfstica principal 6 iolicicar qUe

Os

cuja ca-•

alunos completear., a tabela. Os resulcados ate -agora

obtidos mostram que pelo Menos 50% dos.slunos propueram correcamente a formula. correspoodene.
Quanto

as. proposiOesp50 correcas foram obtidas tres categorias.de formulas, a saber:

(exemplo: R

p +,1 +.A),. mulciplicativa (exeraplo: R =

Diante desses dados reformuiagOes:4diCionais -foram introdUzidas.
•

--------

1

•

• ..

•

.

.

•

e mists (exemplcr: R =P (A

aditiva

1)).

•

-

FISICA-COTIDIANO. Gleucia Gruninger Gomes Costa - SENAI e EEPSG"Jesuino de
Arruda"

A Fisica sempre foi considerada como uma disciplina dificil, par exigir um alto grau de
abstraggo, onde poucos estariam dotados de uma visao que•a relacionasse ao seu cotidiano.
Essa "falta" de relacionamento - FISICA-COTIDIANO foi que me levou a uma nova proposta
metodolOgica, buscando no dia-a-dia a formulaggo do conieado escolhido pars a disciplina.
Foi-se estruturado um curso onde os alunos traziam "noticias cientificas" e mesmo
"ngo cientificas" de Jornais, Revistas, Manuais 'de Instruggo, que estavam relacionadas com a
materia. Eram priheiramente expostas pelos alunos, depois discutidas pela classe, e, so entao
entrava a palavra da educadora, fornecendo maiores - .6xplicagges e demonstrando a Fisica existente
no conteudo do artigo.
A resposta foi nitida a partir do 2 2 bimestre, quango ji estava claro para os alunos
o propOsito da forma "diferente" de se estudar Fisica. A participagao foi- plena, gerando
discussoes calorosas, e, extrapolando o conteUdo do artigo especifico para outros exemplos.
A maioria dos alunos comeCaram a perceber a Fisica: que estava a sua volts, de forma mais
evidente, que os levaram a se proporem a estudos teOricos e laboratoriais como nunca haviam
demonstrado, e unanimemente, acharam 'clue "esta forma" de aprender Fisica era "mais.fecil".
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PROPOSTA PARA REFORMULAcd DO CURSO:DE FISICAEXPERIMENTAL : PARA
ALUNOS DO CURSO NOTURNO DE LICENCIATURA EM FISICA. CARLOS RENATO .ZACHARIAS/UNESP
DERTO..DE FISICA - GUARAiINGUETA-Sp
Este trabalho relate a re .foMblagao do curso de FIsiceEXperimental.pera'alunos
19 ano do curso de. LicenciatUre emFlpice , d6 perlodo . .noturnA reformuIec4b,
i necesaaria uma.vez que a ementa eos kebodos et6 , 1Atio:UsedoskoraM.Ipropoe'.

um curso de Engenharia em per1606•intOreL: PrdcUramOttos.nadec60pr
substituir as.'apostilas corn oteitm,v4ritgaq:pordisbuszOesmais:aMOlea, '
dbb desenvolvimento.dO,.raeicInio cienttfico:nd tr4teMentddoeeXperiMentos
montagem de varios experimentOs - .diferentet, sobre uzOndemo:.tememostrOU-a&Muito. CoMo a expo'sigab rWaudioVleueis.: A AValieggofinal-CIOcuracbi
atraves de seMinaries,por grupos de alunos, com deMonsfraOesexperlmenielaY
versando sobre temasp.ropbstoa:Oelb professor a adaptado,pelbs aluncis

A PROPOSTA GREF,OS PROrESSORES . E A SALA OE AULA; Y.Housome;
E. Barollk, I.C. - Cermelli, V. Fernandes Mete; IFUSP,
,
Compreender.o,proce'sso e o'produto 'de. urn trabalho de interveng56,et':esco las da rede'pUblice, ,efetuedo••atraves da divulgeg5O de uma nova propete:de
ensino daTlaica aos' seUa: preessorea; objetivo fundamental dessa pes'
Part101per5M desse'etiOp dotrabaiho 35.-profeseores , de tre'sregf6ee'.
baStente - dittintas: Sao PauIo2. (dapital); tarapictilba (Grande , ,Sgo'Paul0 — , e
P. PrUdentinterlOrl Esses tres74rupos tie professoresse diferenciam quanta ' e.
formaggo academica e"-5s atiVidadeacdidaticis que thiercem na . tede . p6611ca.Um
acompanhamento sistetetloo, cot reunites tensals, fol o caminho utilizedp
na imPlementa0o de . preposta GREF*.Tal'..proposta epresente uma 'seqUencfade
conte6dos diferentes daquela ensinade tradicionalmente, - aborde nOvOsconteo'
dos e tem crimo recorte pedaOgido cCensino dialdigico. para enalisar ..°
processo e o resulted° deste trabalho, de Intervenclo foram'utilkiadds 'comp .ma-'
terial de aMalise: questiondrlos, eritrevistas, depoientos i grrivagOes di
diS°Liss5es,•meterlel prodUzido pelos professorea'aoS seus alunos e.anotaj'
-goesdarumnis.Oreultado ,niseg
contiqutdade:do trabalho de . intetyengao da equipe-GREF e poperao:Ser 6teis'

para outros projetos que procuram objetivos semelhantes aos nossos.
* GREF: Grupo de Reelaborag5o do Ensino de Fisica.

A'PROPOSTA GREF - MECANIGA; LX..cie'Menezes;. ! A.C.Cope1,1.i„
calves Filho, C.Toscano,
I.SaMpaipfStiva, J:A.Pereira
M.L.Ambrozio, M.S.W.Sttiro, S.B.Pelaes, V.Fernandes:Neto; IFUSP,
S.E.
Um breye histOrico da formag5o do grupo (GREF - Grupe-da ReelaboregAoda'„Enstho
de Fisica) precede a apresentagao de ,uma proposta Pario ensino de !fIsTca' no 2t:.
Arau rlue desenyoly : e !conceites e abstragoes, a partii de elefnentps yi've!nc:le.s e
,prAticcs. Neste proposta, cada tema"; Meclnica, Fisica
Optics e .EIetro'magnetismo, 6 inibiedppor urk r leyantamentp de "coisaa'!clue ! alunos
professor:'
associem ao a , ssunto; e gue.:classificedas,!apontampara a : estrutura:tonceltual.cip
curso. Neste trabalho nos limitaMos a,exemplificar como.laso em mecanica
A tnfase deate tema 6 dsda-ls leis de conservag5b - da g,Jaritidade:daMoOmento“near, angolar ! e de- energie. Alem ditso, ! diacuteae CandigOeS' de equiilbiip:em be
lenges, amplia;to da fotgas!em ferTamentas,e uma foima!ge deSre'ver gs! moyimenitos. Um exercitio reslyido e uma atividade 'experimental que fa4em Otte desta
proposta, sera° tamb6M.apresentados, neste trabalho.'
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,
jEnsino de Mecinica Quantica: uma visio critica 'do modelo perturbacional da medida. Glauco Tostes - Gloria Queiroz - Universidade Federal Fluminense.
No modelo perturbacional da medida em Mecanica Quantica as entidades quinticas (eletrons, f6tons etc) possuem atributos dinimicbs intrinsecos (posit -ao, momentum etc) estejam ou nao sendo me
didas, oinstrumento de medida alteraria entao tais atributos, de maneira "imprevisivel e incontrolivel", dando origem ao principio da incerteza. Este modelo adota o pressuposto metafisico do
realismo e i "local" .. (interagaes nao podem ser "transmitidas" mais rapidamente que a velocidade
da quz). Tal modelo e normalmente ensinado ou insinuado em muitos textos de Fisica e Fisice-Qiiimica como correspondendo i "interpretagio de Copenhagen" da Mecinica Qu'intica. Esta Ultima interpretacio, tambim local, i essencialmente nao realista: as entidades qthinticas nao possuem atributos dinimicos anteriormente ao ato de medida. Ela apresenta-se em duas versoes distintas: a de
Bohr
a de von Newmann, senda a deste Ultimo a mais difundida. Mais recentemente, a partir do
teorema de Bell (1964) e da experiencia de Aspect (1982), concluiu-se que a Mec5nica,Quintica per
mite a existencia de correlacOei nao locais. Tem-se assim um teste experimental que contradiz o
modelo perturbacional. Serio sugeridas maneiras diaticas de levar este tipo de reflexio pare a
sale de aula, nao s6 pela propria pertinencia do assunto como tambEm pela crescente difusao destes teems em excelentes textos de divulgagio ou ficgiq cientifica, criando uma ressonancia entre
o que i ouvido ou lido fora e ensinado debtro da escola.
Bibliografia: Herbert, Nick.A realidade Quintica - Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1989.
Edigio original: Quantum Reality, 1985.

[--
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ESTUDO DE FENOMENOS FISICOS ATRAVES DE TEXTOS PROVOCATIVOS E ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COMPLEMENTARES, COM RESOLUCAO HEURfSTICA DOS PROBLE MAS FUNDAMENTAIS - Lilian Nalepinski e' Luiz Carlos Gomes - Escola Estadual de
Segundo Grau Manoelito de Ornellas - P.Alegre,RS.
As dificuldades apresentadas pelos alunos de Segundo Grau dos cursos noturnos
na compreens5o do significado das equacoes matematicas que •aparecem na resolu
elaboracao de textos provocativos
gao dos problemas de Fisica, levou-nos
insinuantes do absurdo frente ao senso comum: Nestes textos, as questoes es tao 'propostas de tal forma que o aluno as resolve durante a prOpria leitura
dos mesmos, tanto heuristics quanto matematicamente, estabelecendo uma comore
ensao mais qualitativa e ample dos fenomenos, o que nao era conseguido com a
forma habitual de apresenta-los.

a
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PAINEL
PESQUISA ENSINO/APRENDIZAGEN I
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 04
COORDENADOR: Rolando Axt

J

ANALISE DE UM PRE-TESTE SOBRE AS NOOES,DE CALOR E TEMPERATURA

Teixeira,O.P.B.,Carvalho,AXP.,Campos,G.,Castro,R.S.,Espinosa,R.,Garrido,E,
Gosciola,V., Labur'il,C.E;',Nascimehto,L.,Silva D.-FEUSP.
Ao ihiciar o curso de Calor e Temperatura procuramos verificar quais-as no
goes que os alunos possulam.Para isso elaboramos um:preteste contendo um conjUn
to de questOes que foram aplicadas no primeiro dia de'aula.FOram investigados
102 alunos de . quatrodiferentes classes,escolas'e professores. Ulna categorizagao
deasas respostas foi realizada sendo entao os alunos classificadOs atravea
va
rios niveis de suas concepgSes.
A partir dos resultadoa dO pre-teste definimos os Principals pontos,a berem
abordados durante o curso.
-

OS CONCEITOS DE "CALOR" E "TEMPERATURA" NOS LIVROS DIDATICOS DE'29 GRAD
Espinosa,R., Carvalho,A.M.P., Campos,G., Castro,R.S., Garrido,E., Gosciola,V.,
Laburu,C.E., Nascimento,L., Silva D., Teixeira,O.P.B.-FEUSP..
tim -estudo dos textos dos livros didaticos de tialca para o 29 grau consists numa importante etapa para o levantamento de informacoes sobre como os
conceitos de "calor" e,"temperatura" , vam sendo abordados em nossas" eecolasiu-!
ma vez que esses livros sao amplamente utilizados.
. Neste trabalho, analisamos a apresentagao de tais conceitos em seis
atualmente. Os criterios de
vros didaticos que estao entre os mais
analise basearam-se em BrUckMann e Axt(1989) e em Vazquez(1987), resultando em
tabelas comparatives entre os textos'.
ProcuramoS ressaltar a maneira como os conceitos Ioram apresentadoS,
falta de Iormalismo cientifico e as , incoarancias internas-das diversas abordagens. Por.fim fizemos uma comparagao destea textos'com os textos de livros de39 grau.
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I"VIDA COMO FORMA' DE MOVIMENTO".Eliude Silva Cavalcante(Secretaria de Educaciio
Jdo RN - UFRN)
estudo sobre o conceito de vide surge quando da implementaceo do programa de ciencias "o corpo
lumano"„para as 04 primeiras series do primeiro grau no Projeto "Eosin° de Ciencias a partir dos
,roblemas da.cOmmuldade"(ECPC), Nos programas tradicionais, o corpo humane tem sido abordado nu
na perspective 'de saUde a higiene,de forma . bastante descritiva.-0.Projeto propae entio, que se
jam reconhecidos os.procesens e as funtoes organicas. Mas ligar o fato biologico apenes.aos meta
memos que asseguram a - manutengio do corpo humane nao baste como explicacio pars a idela de vidi
'assaria a compreensio do corpo humano,pela percepgio que a - crianca tem de si mesmo cow ser vi
ro a pela relagao com os'outros seres vivos(ser social)?Corresponderiam os niveis de compreensao
to conceito de vide a diferentes modelod explicativos?Freocupacoes desta natureza sugerec a impo
:ancia de incluir o conceito de vide acrensino de cprpo himatie comp categoria fundamentilono mes
30 nivel em que mio tratadas as categories de espagn„tempo a materia. Na perepectiva de compreeli
ler o conceito ou o processo de sue construcio, buscamos estudar a evolucao do conceito de vidi
m criancas de 08 a 10 anos, tentando encontrar ne Ristoria da Ciincia alp= ressonincia quanto
a evolugio do mesmo. Resultados prelimipares sugerem que no estudo des explicagOes dadas pelas
ctiangas, a distingio VIVO X NA() VIVO tem papel fundamental. Suporte teerico
buscado nas obrai
le Oparine(1977),que abordeo conceito de vide num perspective bistkica.A anilise de Oparine
iistingue tr ees . periodos:do-seculo XVII at
o infcio do.XVIII a vida.e explicada come movimento ml
:inico de um genero particular;do fim do seculo XVIII a todo XIX a vida(a explicacio do conceito:
,era reside pelas leis de conservagio a de degradacio da energia;e no seculo XX se delimits so eo
.endimento dos oeganismos vivos comp sendo aqueles que esti° em contato com o mundo exterior.nic
K; pelt) metaboliemo a pelas-trocas di energia; ass tambem pelo fluxo das informa6es recebidas e
enviadas. Estes estudos preliminares indicam que.aideia de vide come forma de movimento deve
ser ifivestigada ea•maior profundidade.

e

I

ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS INGRESSANTES NO 1FUSP EM 1989/90 E.W.
Hamburger, B.k.C:Castro- IFUSP e P.A. Fusinato• - FUEL

Os estudos do . ,
desempenho e da evasao dos alunos do ciii- so de Fisica na,USP em
Sao Paulo estao sendo tontinuados. As turmas ingressantes nos anos de 1989 e1990
estao sendo acompanhadas mediante informacoes "da FUVEST, da . Secretaria Geral ,da
USP e de Cluestionirios aplicados aos alunos. Procura-ie correlacOes entresituacio socio - economica e escolar anterior ao ingresso e desempenho durante os semes
tres initials na Universidade. 0 resultado do exame 'vestibular so
parcialmente
e um born 'preditor do desempenho no 1 2 semestre, e'menos ainda nos semestre
seguintes. Os indices de aprovacao nas disciplinaSsio baixos, particularmente nas
disciplines de matem;tica de modo que dos 299 ingressantes de 1989 somente
50
completaram todas as disciplinas do 1 2 semestrem e somente . 30 completaram as do
2' semestre. Por outro lado, muitos alunos nag foram aprovados em nenhuma disciplina durante tres semestres. Os peritdos diurno e noturno Sio analisidos separa
damente.

UM TESTE SOBRE CALOR, TEMPERATURA E ENERGIA INTERNA. Fernando Lang da
Institute de Fisica da PUC-RS e Institute de Fisica da UFRGS. Rolando Axt
Marco Antonio Moreira, Institute de Fisica da UFRGS.

e

A partir de resultados de entreviatas clinicas, foi elaborada e aplicada a yersao preliminar
de um teste de papel e lipis, tom 20 itens de escolha matipla e resposta matipla, destinado a
detectar se os alunos tem concepcOes cientificamente aceitas na area de calor e temperature. A
anilise da primeira aplicac:io do teste foi feita sobre 154 respostas de estudantes de Fisica Geral dos cursos de Engenharia da UFRGS. 0 estudo de consistencia interne mostrou a existencia de
dots grupos de itens e sugeriu a existincia de um terceiro. Nesse versio, sete itens foram eliminados. Deese forma, o teste estaria avaliando tres fatores que foram identificados como sendo Definicio de Calor, Lei Zero de Termodinimica e Energia Interne. UMA nova versao do teste foi ela
borada contendo os 13 itens restantes da primeira versio e mats 13 novos itens. A anilise de ton
sistencia interne da segunda verso do teste foi conduzida sobre a resposta de 85 individuos que
Ji haviam estudado Termodinimica no 32 grau (alunos de Fisica a Engenharia) e confirmou a existencia dos tres fatores detectados inicialmente. Nessa - ocasigo, foi eliminado apenas um item e
chegou-se a seguinte distribuicio do nUmero de itens por fator: Definicio de Calor - 8 itens, Lei
Zero da Termodinimica - 7 itens, Energia Interne - 10. Na comunicacio ser'io apresentados aversio
atual do teste e os ntimeros da anilise feita sobre os dados da segunda aplicacio.
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DESEMPENHO EM FfSICA GERAL NO 19 ANO DE CALOUROS QUE PRES-

TARAM VESTIBULAR COM PROVA DISCURSIVA DE FISICA:

Jose

Carlos Pauletto. De

partamento de Fisica da Universidade Federal do Parang.
Neste.trabalho sio apresentados dados relativos ao efeito sobre'o desempe
nho academic° em Fisica da introdugio de prova discursivadeFisicano vest:,
tibular dos CurSos de Fleica, Engenharia Elgtrica eEngenharia Mecinica
da Universidade Federal do Parang. Esse efeito

a avaliado pelo indice de

aprovagio dos c'alouros desses cursos nos anos de 1989 e 1990 nas discipli
nas equivalences

a Fisica.Geral

para o 19 ano.

ODEtCULO'iX - RELATE DEL1Mr,

PARE

9

= F

E%S.INO NO 20 GR;',U Me

EXPERItNCIT, ruccoL65Icr.

ALT:RNAmg,

E.E.S.G.VonScnhor F.errion P.PrOdsot,,: S.P.

Este e o relate de uma -exPerlencla,com ETs1no dc Fisica cue este condo realizeda nt
G.Mons. Sarrlon. Co m alunos do 1: a1: Eerie do 22 crau. Este - trabele .,tempor dbjetios:
- analiser criticamente cs ecnstantes avenges Ca'Fieloa poor-rides no acculc XX, - - - incEnti
van a comereenS5o do . cotidland sueS.tausas e cEnsequenclas - utiltzendo-a'como_lnsttumente :
.,-,rensao do ormanha, - prepiciar a irvietacap ccnstate ne busca de soiUgoespara pro dea
blEmaa atuale. - comprEender a fdduficlEricla dos - 1ivroc . di4ticos proplclandd a busca:de
textos alternatives-tais ceme*jurnais:, rev1stes clEntlficas„11ures espeCiflconetc: en:mover o desEnvoliT.Ento
crlatIvidate atrOves de anallsed6C -problaMas.,da FL ice Mc
derTa. Para altencer Estes' objet1Vos force orgah;sados, desde o infolb do anc letiVo.•so
Tlnarios de estudo com alunos agrupedes am 2 a 2.perque 'um dTe prinefplos ma's :iMpOrtentt
e c docente faze: pesciyise Junto rpm o estUdante, pore entina-lEe.tei cilativldade.
Nc
lniciodb Oertodd letivo fol. 'concede core teMp aberto - e,"Fislca do seculo XX". Os 41unts
procuraram subtemas de sou lnteresse,e'estes foram organizdos:emcrdem hiattirlda polo pr
fessor. A segulr foram orlentOds . na qdcura de,bibliegreie e:.orientaC7Jcespecifica. No
, Tgundr
stmestrE, or alunts ja com"dor..nlo S0b. TE o assunto comsgarsr faCtx a are
g2CS na classejlers os Seus,2atee Utllizando-:se- de.cortazes, fetes, objetcs, Video, simdl
c0E7, trnnsprencit.:.grevEcor(cntrzyitan cem'sepoolalistss). Dentaforma; or estudahtes soon de Escole tonhecendc.e sEntido
de F{ ice c sues descpbertes Emir recentes.
:rte e uma'tentstiva deiMplentLr ure mEntElldader , mais reatltta no E6Elnt'de ffsica, lever
tondo e dlsoursZe centre a Idia d'c'uma Menela Cbstrato e dlicEll.

as

•

PERPECTIVAS
Cardoso ferreirtt:(IFUtP)

i6ro1z4,pARa-

o

ENSINO,

Ettoenid Meria:de - France;eaeos

DA:

Ipmsp

Norberto
e

Neste
treltalho procurattos estabelecer use pante entre o eta4ebi-incar e
o
de eprender
- muiiosTbriniviedo's
lAditos,
POr
trios de ses etrativa.0
princlpis Oor outroflado,..4XiStes atieidades,esperfeentais ea Fistda
ode; albi de:seus aspectos Lien0ficas, consegueratrair os'eitudantes'devigo a
certas deracterlsticas ;Micas, ode stvasSeaelham : &s des,bringuedes.
EStes- interagros podee ser 6teis ao ensind de Ftiict coi:Atividades tets
cosov : o steples - manuieitide cospet4#6, o desofio, 4 - cOnstr6c*,,as alterkbes
e a invencbo, SiSteeatizados_airtv&S de die intenclorpedagOgica. •
Estudapol . (+aJtdade de projetar!esta assoctep. ao pare os smoi de . vivOncta
escoler ., .particitlarrente na forsook° do repert6rio-de conhecisento, Cientilico
ao
enstno es
do sujeitt, 'Analisanos tent* al'iieas
quanta
in ./314540os
diferentosnlveis cognitivos.,
Slap
apresentados, neste
painele algitns ltaterieis uti.14zados; nest.
perspecti‘4 de tratielho.
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ECLIPSE LUNAR DE 16 DE AGOSTO DE 1989 OD REGISTRO DE UMA EFENt
IRIDE ASTRONOMiCA,POR:ESTUgANTES DE 2 , GRAU) - ()rimer de Silva Pereira•- Sociedl
de de Aetronomie a Adtrofisice de Oiadema/SAAD/8P
.
.
,
No did 17 de agosto ., de-1981 es Oh22.8m(11) teve infcio o ultimo eclipse
tetalidade.
Da
.
total de Lue de maior dureiao ate o ono 2000, com 96 minutos de
da a sue impOrtintie cientifica a cultural e a sue profunde, relegeo corn o desen
volvimento. da fsice,„ foi elaborado um projeto de observageo pare'.300 alunos .
des les./2a.s/0es. series do 2 2 grau de EEPSG -30"0 RAMALHO", Diedeme,SP(curso
noturno).
.
Os alunos foram divididos am dais grupost:um com trinta cOmponentes(A) a
outro cam os 270 restantes.(8). 0 -grUpo A realizou a observeag complete do
eclipse i Aleguindo projeto de observagao especffico envie4o.a nos por entidades
de astronomos amadores, a qual se estendeu das 21h30m ate as 1h55m (tempo to
cal). Ogrupo B reelizeu a observacao das 71h30m
es 23h0Om de maneira mais infor ,
.
•
.
eel.
de
Este trebalho relate os resultados °asses Observagiies, as diferengas
comportamento apresentadas pelos dois grupos,_o interesse despertado pare a astrongmia e mostra a possibilidade da utilizegao da estronoMia amadore no ensino
da fisica. .
-

A USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS COMO LABORAT6RI0 PARA ENSINO
DE FISICA - .0zimar da Silva Pereira - SAAD/Sociedade de Astronomic a Astroffsi
ca de Diadema /SP
.
0 objetivo deste trabalho e obseryar a influ'encia de uma excurs;o a uma
usina nuclegr na visao de 12 estudentes de .2 12 gray do curso noturno da EEPSG
"Profa..Niceia A. Ferrari" quanta a queStao da energia nuclear no 9rasil.
A etividade consistiu de ,uma excursao ao Centro de Informagoes da Usine e
ao Centro Recreativb de Furnas em Praia Drava. - Nessei dais locais, eies_assistiram a time palastra a a um video institucional, puderath lovantar ouestoes so,bre aspectgs diversas do funcionamsnto da usina, da produce° e.distribuigi"o da
energia eletrica a dos riscos da acidentes, tiVeram cantata con maquetes, pai
nais ilustrativos e equi,pamentos para monitoracao radioecologica.
Os estudantes tambam tiveram a oportunidade do converser com trabalhado
res residentes-em Praia Brava sotire o"tribalho no Usina e o convfvio cam a ris
co de um acidente radioativo, alem de experimentarem de perto o seu mode de vi da..
Apos o retorno, os estudentes fizeram um relato per escri-to de .sues imores
soes, responderem a um questior Iio de 20 perguntas a fizemas um de b ate sores .
energia nuclear e a sup utilizagao no Srasil, o oual foi gravedo em video..
-

.

-
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ORAL
HISTORIA DA CIENCIA
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
Sala 05

LOCAL:

COORDENADOR:

Ana Maria Marques Bross

A FfSICA E A FORMAcA0 DO CIDADAO: HIST6RIA DA CIENCIA'Ng ENsIblo
Leodoro, Marcos Pires*; Martins, Andre Ferrer Pinto*. Instituto
de Figica da Universidade de Sao Paulo.
A Utilizacio da histOria da Ciencia no ensino de'Fisica e um dos caminhos que
podem contribuir para uma educacib mais humanista, formaddra (e n5o apenas
formadora) do cidadao critic°. A contextualizaY5o historica visa fornecer ao es
tudante,uma vise° mais abrangente e integral dos temas abOrdados, costumeiramen
to no ensino de 29 grau, para que ele perceba a Fisica enquanto. uma atividade
dependente do espayo-tempo em que se desenvolve e,interligada corn outras
areas
do conhecimento.
Nesse trabaiho, procuramos.snalisar o "Projeto de Fisida" deaenvolvido na , Universidade de Harvard na decade de iessenta', que repreSentob uma tentativa de en
sinar Fisica no 29 grau conv.uMa abordagem histOrica. Dfscutimbs tambeM,:a
Sao" de ciencia desenvolvida pelo projetO -6 luz de uma ieitura do livrO ., *A Es
trutura das RevolucOes Cientificae•de.Thomas S. Kuhn, prOcurando mostrar: que
essa , "Nis5b",e muitas Vezes-auto7dontraditeria.
Concluimosda.nossa aniliae:que b:projeto.liarvard exemplifica c:viabilidade' de
um ensino de Fisica contextualizado historicamente. A opetacionallzayio,dalutilizacio da histOria da Fisica impltca em urna-mUdanca dastUal:estkutiaradefen.r-,
sino de 29 grau e de Iormay5o dO professor..
* Holsistas 'CNPq.

tMA , INTRODOC70

A

FisicA ARIST01RLIcA

Claudio Ichiba, Edilson Lopes Pelosi, Joilas,Spolador,Rosangela Carrenho, Marcos'Cesar
Danhcni Neves

e

Paulo Sergio „Darthoni

Neves

(cinegrafista) - Universidade EstadUallde
Maringa.:"
a sensacao de imobilidade total,onde obser-

Vivenos nuns Terra que nos da
vamos que certos corpos cams e outros sober, e tambenrque os oorpcs oelestesdeecrevem : :
trajeteirias em born° da Terra.

epoca de AristOteles, a maiorpexte das:. Pes -.
de.Maneira analo- soaCreditnuvMbaseorcin atUez
concebida por AristOteles. Par isso, a fisica antiga a oonhebida comp a."fiSica ;
Ainda hoje; ha 2300 arcs da

ga

a

do"sencaz.
.Mostrarenbal itraves

de

um videO:produzido pelos academioos,,.!=s aspectos

caracteristicos da ccsmologia, da dinamica e da
recUrsos

de animacao.
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cinematica aristotelicas', utiliiando

A FISICA E OS PRINCIPIOS MISTICOS
-Hermes Camila Rodrigues. EEPSG Prof! Eugenia V. de Morais e Universidade Moura Lacerda.
. de Misticismo, um paralelo
a Fisica Moderns: as Personalidades Misticas de Einstein e a Teoriada Re
latividade, de Newton e a GravitagAo Universal a de Niels Bohr e a,Mecenica Quantica. As-Escolas de
Misticismo existentes ate hoje'originarias na.antiguidade, no Egito, India, Tibete, BabilOnia, Persia. etc. As personalidades que estudaram em Escolas de Misticismo, como Socrates, PlatA0, Pitagoras,'Ren5 Descartes. Iseak Newton, Leibnitz, Michael Faraday, Benjamin Franklin, Robert Boyle, John
Dalton, Pascal. Laplace, etc. Os 'etributos da Consciencis Ccismdca,'o Ser universal quetudo integre,
cue-s6o, Objetiva e Subjetive e o Subconsciente: Os paralelos que o Misticismo fai no estudo das ci
incias com a Consciencia Cosmica. Os Principios -Fundamentals do Misticismo, Lei do Ternario,umpaig
lelo a Fisica Moderns, como consta nos livrps "0 Tad da Fisica" e o "0 Ponto de Mutag5o",do.Dr.Frir
jof Kapra, "Einstein o Enigma da Matematica" do F11E:sof° Huberto Hodden, "0 HomeM Alfa a Omega da
Criac5o"--- relatOrios de pesquisas da Universidade Rose-Croix e "Canhece-te a Ti Mesmo"deValter J.
Alberheim - Ph.D., etc. ALei do TernSrio: 0 Universo
l'em essencia, mas se expresSa como 2 princiOios opostos ou complementares e se manifests comp 3. Exemplos b5sicos da Lei do Tern5rio Ope se
splice a qualquer fato do Uhiverso: quente-frio-morn ou seja,- o calor
1 em ess5ncia, mas se mans
festa como quanta e frio a se manifests como maxim, luz-sombra-penumbra ou seja, a luminosidade e
ma, mas se expressa como luz e sombre a se manifests como penumbra. energia-particulas-materia, ter
po-espago-velocidade, etc. Aplicag5o da Lei do Ternirio nos cbnceitos baeicos da Fisica: Referenci:
al,. Espago, TemOo, Posig5o, TrajetOria, Movimento; Repouso, Relatividade da Fercepg5o(a consciencia
objetiva nao a digna de con:Fiance). Velocidade. Acelerag50, Forges (peso, elastics, gravitational),
] Massa, Campo (gravitational, eletrico, magneticO), as Leis de Newton (Principio da Inertia, Princi1 pip da Proporciohalidade entre force a masse.e Princfpio da Ag5o a Reagao). Calorimetria,
Optics,
AcUstica, etc. Apresentag5d da Bibliografia durante a exposigio deste tema.

e

e

ARIST6TELES.

F. P

UNIVERSIDADE - LEVArTAr.ENTO DE CONCEITOS IMTUT

TIVO5T

D.M. ALM:MA - DFAUFPF/CAMPURIT
J N 0 VIANA - DF/UFPRICAVPUR II
Relata-se aqui o resultado de uma pesquisa introdutOria sabre os conceitos de
forga e'movibento de - alunos da - discinlina Fisica,Geral I e Fisica Experimental
do 2 4 periodo de 1990. Os dados foram levantados atravj.s
teste reproduzido de teabalhos anteriores no assunto

de literature. partinente .
que o raciocInio dos
lagRo

da aplicagRo de um

e, analizados sob a Optica

Da anRlise dos resultados obtidas pode-se inferir '

estudantes se assemelha

A

interpretagZo aristotelica da re

forga.e movimento. Procurou-se tambem levantar qual a influencia do curso

dodo sobre as-consideragOes dos estudpntes a cerca do•tema. Enseja-se agora dis

cutir possiveis abordagens pars a conduco future dos cursos.

GRAMSCI E A QUESTA() DO CONHECIMENTO-Maria Lucia Casta9na Wortmann
Este trabalho examina alguns posicionamentos de Gramsci frente ao conhecimento, abordanlo ques
toes referentes Ciencia a ao conhecimento cientifico, 8 filosofia, so folciore, ao sens ; Co

iMumearligo,tscadquiGrmsceflt,ndamequoscpa
estudo do espirito popular criador em suss diversas fases e graus de desenVolvimento, 'fase
que corresponde principalmente aos escritos posteriores a 1929.
As reflexOes criticas feitas po Gramsci, examinam e retomam aspectos polamicos acerca destas
Ouestaes, recolocando-as no contexto do Materialism° Historic°, ao mesmo tempo em que reapre sentam argumentos que fundarnentam a auto-suficiancia das concepgaes da Filosofia da Praxis Para a compreensBo d6 mundo. Em6ora a temgtica relacionada ao conhecimento no seja a mais fre uentemente estudada em Gramsci, desteca-se a importancia dos posicionamentos do autor frente
s questOes apresentadas, na medida em qua fazem parte das reflexOes que the permitiram justificar como o marxism6 possibilitaria uma renovagao radical da sociedade e da histaria, a funda
Be de uma-nova culture e o surgimento de uma sociedade humana, reap e autantica.
s textos examinados foram basicamente os escritos constantes na "Antropologia"(1986), reexami
ados na "Concepgao dialgtica da HistOria"(1987), MMaquigvel; a Politica e o Estado Modern"
1976), "Os Intelectuais e a Organizagao da Cultura"(1985).

do

RECUPU.ACAO DA MEMORIA DO ENSINO EXPERIMENTAL DE FISICA NA
ESCOLA SECUNDARIA BRASILEIRA - Ana Maria Marques Bross e Fuad Daher Saad IFUSP/FATEC-SP.
A proposta deste trabalho a analisar a evolugao histOrica do processo
de produgao e utilizaggo do material experimental Para o ensind'secundario de
Fisica, particularnente no Brasil.
Devido
falta de documentaggo escrita, dcsenvolvemos uma metodologia
especifica de modo a extrair informagges dos prOprios aparelhos utilizados no
, laboratOrio, baseada na analise museolOgica de artefatos. Recuperamos ainda
fatos relevantes da histeria da educaggo brasileira, com partiCular atengio
para o ensino de Fisica, de modo a contextualizar tais equipamentos.
Atraves do rastreamento dos artefatos experimentais, estabelecemts .
osmentdrupaocsedugtilzaoseqpmn,
e os fatores qua influiram para a ocorrencia dessas rupturas.
Ressaltamos ainda, a dmportgncia da preservaggo da memeria do ensino
experimental de Fisica, em especial 'dos equipamentos utilizados.

a

FILRES . DE FICCAD CIENTiFICA -AIOADROS DE UMA EXTOSICAO APIStOTEi/CA

Marcos rPgar Danhcni Neves = Universidade Estadual
de •aringa

A ffsica aristOtelica foi a pTimeira fisica construida at:raves: de.argititentris:
logicos e oom uma estrutura bem definida, oomo nos indica "A Fisica" "e "Sobre.o Ceti", -.
de Aristoteles. Essa flsica perdurou por cerca de 1500 arcs,. send° substituida pela
fisica cie Galileu e Newton. Toren, a ffsica de Arist6teles,aproviima-se dembeiado.das
concepo3es =nuns qua todos temos acerca dos fenamenos 'ague oceerrema nosSa volta:iCS
filmes de ficcao cieptifica.s*D exemplea classicos da presengaTdessa fisica;:.A . Iim de:
mcstrar &guns
examples de fisica .e da oosoologia aristotelica, foram selecionados
trechos de filmes ("2001", "0 Ultimo Ouerreiro des E6trelas", ,"Gueranas.EStrelas%
etc.) orde aparece explititamente conceitcs equivocados sobre forga; acelerag5o;
ter, inercia, v'eduo, aercdinar"'Lica,
T
etc. 0 filne (de curta-metragem) pcssuifum objetivo diditico e, principalmente, o resgate de uma ffsica queesta semPre presente,
mas que nunca:e trabalhada na escbla.
A CRONICA DA MECANICA. CLASSICA: ESTATICA':
Jose Maria Filardo Bassalo
.0epartaMento de Fisica da Universidade Federal do Para
IniCiamos . tom este trabalho a Cronica da Mecanica Classics,_ na qual preiende
moa.descrever:coMo evoluiram os concertos mecanicos desde aGretta Antiga ate
o final do aeculo XIX: Nela trataremos C(a,Estatica, da Cinem5tica, de Dinami
ca, da Mecanica Celeste e Analitica, da Mecanica dos Fluidos e da Mecanica Es
tatistica. Neste primeira parte, apresentamos o desenvolvimento"dos 'conceitoT
da Estatioa, iniciando pelos trabalhos pioneiros de Arquimedes sabre as ma- qui .
'nas simples, principalmente a lei da•alavanca. Em seguida, abordaMos a ,evolu '
caodo estudo dessas m6quinas, no que se relacionaCom - 6 surgimento de - - novoT'
par,91e
coriceitos tais comp o do brace de alavanda (Leonardo da Vinci), o do
logramo das forces (moment° estatiCO) (.5tevinus', Varignon)," o dos desloCamen..
tos virtuais (Galileu, Johann Bernoulli, Lagrange) e o do binario (Poinsot). —
Por fim, apresentemos um breve comentirio solorea Estati.E6 Sias Estrutordes:
tacando-se a lei de Hooke, o estudo do estado de tensZes de.Aus 'core° flexions
do (Leibnitz, James Bernoulli, Parent., Euler, C6ulomb) e a introducao do Co71
ceito de tensor" de tensOes (Cauchy),
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ORAL
AVALIACAO E DESENPENNO ESCOLAR
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 06
COORDENADOR: A.J.Ornellas Farias

TITULO DO TRABALHO : UMA EXPERIENCIA DIDATICA EM ELETROMAGNETISMO
AUTOR : PROF. JOSE GERALDO DE SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACOES DE SANTA RITA DO SAPUCAI INATEL
RESUMO : Este trabalho relata uma experiencia didetica de acompanhamento
avaliacio do desempenho escolar de,Uma classe,na disciplina de Eletro
magnetismo,do - curso de graduacao em Engenharia Eletrica do INATEL.
A experiencia

e

uma aplicacao e uma adaptaceo de uma metodologia de

ensino individualizado para competencia, que procura variar para os
alunos o tempo de aprendizagem de um conteudo fixo.
0 trabalho apresenta tambem dados comparativos entre os

resultados

desta experiencia e os de outras metodologias de avaliacao tradicio
nais.

I

PRESSUPOSTOS DE COMO DEVERIA SER A ASSIMILKAO DA TEORIA FISICA ESTUDADA E

A TRAZIDA PELO ALUNO DO ENSINO MEDIO PARA A UNIVERSIDADE - A.J.Ornellas Farias - Deptg de Fisi
ca - UFAL - Macei6 - AL 57.061.
Procuramos mostrar, com base na teoria de Assimilaggo de Ausubel, como o aluno do ensino medio

deveria reter o conteudo fisico estudado de Mecenica translacional dos objetos, numa abordagem
simplificada e mais fenomenologica que formal. Efetuamos isto, considerando a cinematica e ele
mentos da matemetica como o conteudo je retido, e necesserio a que a nova informagno, as leis
de Newton, sejam assimiladas significativamente. Procuramos em seguida observar, em duas turmas
de Fisica I universiteria, a assimilaAo trazida pelo estudante, tomando como referencia princi
pal quatro questoes conceituais aplicadas momento antes da exposicao do conteudo associado. A
avallageo que fizemos evidencia que estamos diante de doffs problemas: um-com a Fisica informal
intuitiva e paralela que n5o consegulo ser modificada pela Fisica formal da escola, e o outro
com as distorgoes de conteudo trazidas da propria Fisica formal. Este resultadd mostra que a as

similagao trazida n5o atende ao que pressupomos como desejado, e compromete o desempenho do alu
no se estes fatores mac foram considerados.
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pmA ANALISE DAS .PROVAS 11,E Ffsici DOS VESTIBULARES/UFRN DOS ANOS

OITENTA COM 0 PERFIL DO CANDIDATO. AO VESTIBULAR/90 NA UFRN.
Jeronimo Freire (SEC/RN)
Cx. Postal 1653 - Campus Univer'sitirio - Natal(RN)-59083
O present° trabalho 6 resultado de uma pesquisa que abrange os dadps dos Vestibu
lares/UFRN de 1982 a 1989, como tambem de uma amostragem de 60 candidatos
versas escOlas (publicas a particulares) de Natal, quo nos detam o peifil medio
do candidato ao Vestibular/90, da prova de Fisica' na• F•RN.
Na 16 parte do trabalho, foiJeita uma analise das pr'vas (elaboradas pela F. C.

Chagas), corn relagao aos seguintes aspectos: Perceptuais em media.dps assuntos do
programa que compeem das questO)es; Numero de.questOes cPnceituais
e de aplicagao. Na 26 parte, aplicamos. um questiouario com os candidatos .36 Vestibular, obtendo os seguintes.dados:•Dados pessoais, opc5o de curso, grau de instrugao dos pais, renda escolar a dados referentes as escr ∎ las , nde n caddidatocdr
sou 0 lv a 20 graui, Na •38 e . Ultima parte, apliCamos um simulado com questr,esma
trfzes,.selecionadas dos vestibalares analisados. De posse dos resultados, the
gamos g conclusao de que os Cursos de pre-vestibular em Natal devem reproqramar
calendirio, no sentido de'obter uma uniformidade na distribuiCao'do Programa de
Fisica, evitaddo a faitade:essuntos - importantes, com, tambem o surgimento
efeiio :76arifone;(cpriteUdua-acliatadoi),.no final do anO.

•

-.

AFINAL 0 QUE t MEDIR? Reynaldo Turquetti Filho (%Departamento de
Engenharia Mecenica,' Universidade de Brasilia).
Certa vez uma pessoa que estava na.plataforma de uma estaggb , ferroviaria,
perguntou a um funcionario.que batia com um martelo nas codas dos, .rbggeS, 0 por
que daquilo. 0 funcionerio respondeu: - Olha, faz dez anon que fag() isto
e
sei bem porque e feito. 0 ebnheciMento sobre o que e medir, sobre os
conceitos
de medida e mais ou menos,aasim. /ocio mindb, a toda hora, mede alguma„cbisa mas
nao tem muita convieggb do que esta, fazendo e se esta fazendo de forma 'Correta,
usando o instrumento adequado. EM :sala de aula a situacao nao e diferedte; QUan=do os conceitos de medida sgo transrnitidos, pelo professor, alguns:alunes
ngo_
tem total compreensgo dos mesmos. De'certa . forma,tais conceitos sgoapendS-acei ,
seas con7 tosmanild.Etesauno,chimregadons
ceitos de medida, os quais foram incorporados durante suas.expeTiidcias dO'dia ia
dia.
Neste trabalho, apresenta-se os resultados preliminares .0 um le4adtamedto
realizado com o objetivo de investigar o nivel delinformagao-qUe alunos do lgt ano do 3 4 grau (da area de exatas), tem em.relaggo aos conceitos.de medida.,

■

I

ESTUDO SOBRE EVASAO, TEMPO OE PERMANENCIA.E COEFICIENTE DE RENDIMENTO DOS ALUNOS DO - INSTITUTO DE FISICA GLEB WATAGHIN DA UNICAMP = M,LIMA , T.MATICa.
T.PENNA E A.FAGGIANI - UNICAMP

•

,

A evaseo e tempo de oermanencia doe alunos'constituem problemas .graves' nas UniVersidades brasi',
leiras. DEStaL% ocuoas se detiveram a.estes estudos. 0 enteddimento destas questaes e. bastante
complexo e morose reflexaes de 'Posse parte. Neste trabalho• apresentaremos Os esiudos,preliminares sobre o acompanhamenio do desempenho dos alunos de graduagA6 do - IFGW ECbartir de:1970: ,
Em relack e evaseo pOdemos perceber que ela tem °Soiled° em torno de 40%,• com mi*imo de 65% e
minimo de 2`, °. ate o 2o. semestre de 1988. A permanencia dos alunos no IFGW tem sido em torno'de
9 a 10 semestres, ate a conclusio da graduac 6o,
sendo que nos ulti.mos anos a iendencia tem.sido
.
de 10 semestres. Ressaltamos due alguns alunos permanecem por 17 a 18 semestres.
A media dos coeficientes de rend1mento acumblados no 6o. e Ultimo semestres esti entre.0.5 e.0,6
tendendo a calr . nos Liltimos anos (CP < 11. Para estes cAlculos incluimos os .alunos matriculados

ate o lo. semestre de 1990 e excluimos aqueles que evadiraM.
A partir dosses dados reaii.zaremos um estudo'mais profundo visando uma avaliagio wais ample
perfil dos alunos de graduack do

IFGW.
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FORMACAO DE PROFESSORES
DIA: 22/01/1991 — 3a. feira
LOCAL: Sala 07
COORDENADOR: Andrela G. de Moraes

0 Programa PET da Fisica na UFRN
Llacir dos Santos Lucena
• Departamento de Fisica Moritz e Experimental , Natal • RN

-

59.072

0 Programa Especial de Treinamento (PET), patrocinado e incentivado pela CAPES, teve o primeiro grupo
voltado para urn Curso de Fisica, implantado na UFRN, no final de 1988.
Analisamos, neste trabalho, o resultado desta experiencia de 2 anos de funcionamento do PET, mostrando os
efeitos sobre o Curso de Graduacio, especialmente sobre a motivicao dos estudantes. Corn objetivos diferentes
dos Programas de Iniciaclo Cientifica, o PET se propee a propiciar uma formagao mais abrangente e balanceada
aos futuros profissionais de Fisica. Alem disso a CAPES espera uma otimizaceo de desempenho do curso, de
modo que os fisicos, assim preparados, possam avancar rapidarnente para a pos-graduacao.
Algumas caracteristicas do nosso programa sao as seguintes: orientacao permanente, major interacao professor-al uno, ut I izacao de todos os recursos e todo o potencial do departamento pelos estudantes, bolsas de estudo,
participacao em cursos especiais, seminerios e projetos, amplo use de computadores e laboratorios, etc. Os
resultados sao bastante animadores e representam urn verdadeiro renascimento do Bacharelado e da Licenciatura.

•

I

0 projeto Experimente'l de Fisica I e um trabalho que vem sendo desenvolvido por um grupo de professores da ETFRN (Esccla Tacnica Federal do Rio Grande do Norte),
tendo sido'lniciado no 2 9 semestre letivo de 1990 90 2. Os objetivos fundamentals desse tra balho abrangem o desenvolvimento de atividades pr,iticasde facil realizacao, suss relacOes
com o cotidiano e com o conheclmento teOrico. Eusda-se assim, tornar o ensino da Fisica mais
motivador a atraente. Faralelamente so trabalhc, 6•densenvolvida a fundamentacao teorica e,
posteriormente discutidcE os resultados de cede oratica realizada. Finalmente 6 apresentada
uma lista de exercicios com o contei2to minlstraco. Vale salientar que, as atividades sao acompanhadas por um monitor de laboratOrlo a que se conta . com o apoio da equipe de supervisao
pedagOgica da escola. Gonsideram - se satisfatOrics e eStimulantes pars nos professores quanto
as questaes motivadoras E* a analise do desempenho dos educandos.
Elaboracao: Frofessores. Antonio Araujo Sobrinho
Antonio Ary Pierre da Costa
Misteiner Rodrigues Moira
Zanoni ladeu Saraive dos , Santos
Colaboracao: Monitores: Joab Lourenco
Leaivlam Rodrigues de•Lima
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TRABALHANIX) COM CIPNCIAS - DISCUTINDO ENERGIA - OLIVEIRA, A.J.A.; BONANDO,P.A;
MARINOVICK, J.A. - UFSCar/ Centro Cultural Brasital-Sao Roque-S.P.
Relata-se a experiencia da elabOT-ggo e aplicacgo de um curso para estudantes de 8a. serie e 1 9
colegianv doteasENRGIA.diretzpncalfoier umabodgeintra'
entre Fisica, BiolOgia e intilizando-se
QuiETu
situagoes e materiais presentes no cotidiano dos
alunos. 0 CurSo foi realizado nas dependencias de uma anfiga indgstria textil (hoje Centro Cul tural Brasital ) que utilizava energia mecgnica de uma queda d'ggua para movimentar todas as suas mgquinas, Sue ainda conserva boa parte de seus sistemas. As atividades realizadas abordavam '
temas sobre Fisica (motores, lgmpadas e Foggo eletrico), Biologia (ElOdea-Fotossintese e Agucaar
e respiragao) e Quimica (reagOes exotermicas e pilhas). Parte importante do curso foi uma excursao por todas as instalagOes da fgbrica, onde os alunos puderam observar e discutir um processo'
de transformagao de energia em escala real. Como resultado da realizacgo deste.trabalho, pode-se
verificar que: 1-) 0 terra ENERGIA 6 apropriado paraque-se faga muitas integragOes. 2-) O's alu nos apresentaram muitas dificuldades em conceitos que ao fim do 1 9 grau jg deveriam ter sido incorporados. 3-) A metodologia e os materiais utilizados mostraram-se adequados para abordagem do
terra. 4-)Energia Solar, Nuclear e Elarica atualmente presentes no dia-a-dia do cidadgo, envoi vem conceitos que os alunos.nao'tinham nem nogOes bgsicas. 5-) Ao longo deste .pequeno curso t 9
horas) houve melhoria na compreensao de certos conceitos que inicialmente apresentavam-se confusos ou inexistentes. Os resultados gerais indicam que a proposta apresentada para o Curs° (temas
integradores/cotidiano/prgtica) e vigvel e pode ,ser extrapolada para outros temas.

A OPTICA DO PROFESSOR PESQUISADOR NA AREADE FISICA - UMA TENTATIVA DE COMPREENSAO DA INTERFACE 2 2 -32 GRADS. Jose'C:Galzerani
DeptsFica.USCAr
- Maria Jose P.Monteiro de AlmeidaF.E. thucamp.
Com o objetivo de estabelecer representagOes de pesquisadores-professo-'
rem de fisica - 3 2 grau e procurar relaooes possiveis entre essas representa
toes e o processo de ensino-aprendizagem, da fisica no 2 2 e 32 gratis; foram ana
lisadas as respostas fornecidas, por 23 professores universitarios, para 30
uestoes abertas sobre ciencia e ensino.
Alguns pressupostos, pautadosprincipalmente em M.W. Apple Kuhn
rientaram a sistematizagao das opinioes dos professores. Estas,' conSideradas
omo informagoes preliminares, foram agrupadas categorizadas,:najDrocuraH do
ue seria consensual, do que representaria conflito, das contradigoeS, na'compa
aogo das respostas para diferentes questoes.
Tendencies diferenciadas'foram enContradas corn categories come processo
prbduto, no que se refere a visgo de ciencia, econhecimentoS x habilidades X
titudes, no que se refere a possiveis contribUiCoes de um professor para ' o
prendizado do aluno.
Foi constatada, tambeth, a inflOgncia nas respostas da forma como as ques
iges foram formuladas. Assim, "...para que serve ;a ciencia em nossa sociedade?"
'possibilitou respostas mafs abrangentes do com que finalidades ' 'deve
er realizada a pesquisa .cientifica?",
Pretende-se coietivizar Os reoultadoscom.os professores,que , respond&
am o questionario e, a partir de umadiscuSsao; aprofundar a analise da proble
at ca em questab.
IDIFICULDADES DOS PROFESSORES NUM CURSO DE ATUALIZAcAO.
I.Bodi .a0; N. GadioliHInstitUto de Fisica da USP

J.L.A.Pacca;

Serao apresentados os resultados preliminares de uma anelise qualitative sobre as dificuldades.encontradas'por professores de Fisica num Curso de Atualizagao dentro do Projeto BID/USP. Cinco :tipos de barreiras parecem ser significativas.
a) Atitude inicial nao-profissional. Manifesta-se pela aceita6o passive das sugestOes da coordena
cao e pela recusa implicita de discutir o conhecirnento pratico desenvolvido durahte a experiencia
de ensino anterior.
b) Rejeigao do esfurgo de realizar um planejamento global que articule objetivos, conteudo, estrateelas de ensino, dificuldades dos estudantes e avariagao.
c) Viso espontanea dos fenemenos fisicos incluindo relagEes conceituais inadequadas e a preferencia por solucoes "ad hoc" no lugar do use sistemitico de principios
d) utilizagiO nas - discussOes,e nas entrevistas de modos de r4ciocinio alternativos, como raciocinio direto, monoconceitual ,e causal. linear.
e) Descophecimento dos objetivos de longo alcance como o favorecimetno de uMa.aprendjlagem estevel e de uma mudanga conceitual doS respectivos estudantes.
Finalmente seri° discutidas alguMas sugestOes pare minimizer estas dificuldades :e melho'rar os cirrr
sos de atualizagao.

-
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A FISICA CONTEMPORANEA E 0 ENSINO DE FISICA NO 2 2 GRAU. Andreia G.de Moraes
Cassia C.Laranjeiras, Francisco C.Guedes e Nilo S.Confort (Centro de Ciencias do
Estado do Rio -de Janeiro).
0 ensiro'de ci;rcias rinistrado hoje nas esoolas neo tan mntrituido pars a fon -rack da ciriz
ctnia, LMEIV2Zq-eneotanOssibilitabop=sicicrarEntocriticocbsirdivItiosperartteesocieda2e, inpedirrb-os, nui
tas vezes, por falta de inforraies, qrn sejam tacedas amis:to sabre assnbos cke Theo dizan remeito. Neste sentido
o Centro de Ciircias do Rio ce JEreiro ten cesenvolvido Lira pemuisa, a fin: de refletir sere as pcssibilidates de nu
dace ro preEente q.edrd. UM dos ca.e_tu=, peste trMalro diz lea:alto a intro:14M de eleuentos ce Fisica CurtiTtcr'ava
no ertiro de 2° gm, artioulades a tre prkica social Pssim, realizaa.e Lin cum con chz professores de Fisica da
Graf. Cent:mos aspectos tracede estalel do Rio ct Jatire, cu4o . tarefoi "A Fisica CuitAgtx..a.e e o Ereiro no 2 2
tados, dzstacan-se: 1) o pepel da Fisica ro Ensinn de 2° grai; 2) o papal de Fisica CantEnptcata no &silt 2 2Grau ;
3)setualizat dos professores con relate acs rovos cotecirentos proaticbs en Fisicaeat atlicaie an sala ce
aria; 4) a el:erirrenta;ao de arta:doe ran oonva -cicrelrente preasntes rcs livros textos; 5) a pcssibilidade de um
lastroccrceitual q.e permita Lin rem maim neis apIrmb dos livrosapbtaim.
0 curso teve cizrait ce 1101s, crre Fibs foran destinatsaestuM irdiviried,apartir. de
tirtan por
bibLicgraFia selecicreda. As antras 44hs farm dedicadas a erccritros esmareis (4 floras). Os erco -rtros
'objetivo pranatrocontato Ertre pea3tisabruo especialistas an diversas &assess profimEnres de 2° gra], atraS's Ct
debates en tram ct tams licedbsa Fisica CoTtemocra -ea. Fazia pares do curoo e pelos professmes de Lin
de
projeto indivictel Para aaplica;ao, an see sala de ails, de tares tratalos no curso. Pcreditairs qte a el±oraiM
projetos, coin Exercicin de resquisa ccrtritui para a refornulaio da pr-kica dmEnteepareatransfactecco do ensino

ce

ciercias.

0

ENSINO DE FISICA

NA

FORMA00 DE PROFESSORES NO 29 GRAU.

Octa-

vio Mattasoglio Neto - IFUSP - SME/PMSP

0.envolvimento, ha 4 anos, corn o Ensino de Fisica nos cursos de
Formacao de Professores a nivel de 29 grau, tanto na Habilitacao Especifica
pars o Magisterio
COM'J
no CEFAM, perMitiu uma reflexao sobre problemas .
inerts'a.fomc Ciensdofutrpesdaribcos
ensino de

12

grau. Nesta apresentacao . alguns pontos dessa reflexao ser;o
abordados, com vista a troca de experiencias e a •ossibilidade de discussao

sobre o assunto buscando um equacionamento do problems, de. modo a vislumbrar
possiveis caminhos que tornem esta formacao representativa. Dentre os pontos
abordados destaca-se: o aprendizado de Fisica que o aluno traz para 0 2° grau;
o profissional que formaremos e como o formaremos, corn vista a se ter uma
sOlida base de ensino de Ciencias no 1.2grau.
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ORAL
PESQUISA EM ENSINO I
DIA: 22/01/1991 - 3a. feira
LOCAL: Sala 08
COORDENADOR: Dirceu Silva

J

OPTICA FISICA - DIFICULGADES APRESENTADAS NO PROCESBO'DE ENSINO
APRENDIZAGEW C.C.Lopes, M.C.U.Ure, A.A.Tagliaferri Universid
de Federal Fluminense - Instituto de Fisica:
Baseados-nas dificuldades observadas na compreensgo dot fenOmenos de interf
rencia e difraggo da luz e em particular no conceito de•coertncia nos .6Ursos b
sloes. de 6ptica, iniciamos uma pesquisa com a finalidade de'rconhecer ,macs pro
fundamehte as causas destas dificuldades e propor uma forma de miniMiza-las.
folamjeitas.entTevistas preriminares cow alunos do curso de P6s7:Graduaggp
em Fisica e acompanhamos aulas (teOricas e de laborat6rio),do curSo . basic° de
6ptic(Fisica XIV): '
A part- 1.r da discUssgo dos dados obtidos, foi proposta uma atividadede lab()
rat6rio com roteiros abertos e acompanhados de'uMa apoStiIi"baseadano'trabalh
experimental.
ApiesentaMos aqui esta proposta
os resultados parciais deste . tTabaIho qy
estgo sendo avalladdS ftravOs de obtervagbes realizadas:nojaboratbiioi' entre.
vistas,clinicas e qbestioparios.

-

.Parcialmente financiado

por.J- APER,I, CNPq, -FINEP, CAPES'

TENDENCIAs,_"DA PESQUISA AcAbEmicA EM ENSINO Di FISICA 'Do. 29 GRAU NO BRASIL - Ooneepcao a tratamen6 de problemas em ieses e disaertaciies. JORGE MEGIDNETO. UNIVERSIDADE , ESTADUAL! - DE CAMPINAS.
0 trabalhoinvestiga as prihcipais caracteristicas das pesquisas academicas em ensino de p4icA
86 29 graui'convertidas 66 teses e ditsertagOes de mestradq, e defendidAe no Brasil ate
1987 ,
.
principalmente quanta aos problemas concebidos e tratados por seus autores e suas relac6es com as
caracteristicaa do ensino de'Fisica no ni el Me'dio.. De um total de'104,teses , e dittertav7Ses colatadas, extraiu-se 43 trabalbos tidos Como referentes ao ensino de Fisica do . .29 grau, Neriffcando-se que'ae questoes all abardadas, de uma Maneira . geral, , dizem reapeito a aspectos intrinSecos an
proces6 de .ensinoaprendizagem (estrutuia curricular, Metodologia•O Ensino, PsicologiA,da Apren
dizagem, Epistemologia do Conhecimenio, entre autros). Par outrd lado,:oeratamento dado 'aos problethas do ensino de Fisica, bas pesquisas analisadai, tem reaultado, na maior parte dos caSosi em
constatagi3es da Pertidencia desses probleMaa 'au subaidiot de ordem geral para , a acao pedagogiea
b lguns.trabalhos nao tense efetiyado, quer pela ertnipo
Propostas de ihtervencab apreientadas em
si5ao dAlanalise das causas reais dos problemasidentificados, qUer pela ao- ipliCacao:deasas pro
pastas em situagiies escolAres.reais.ou de grande,amplitude.*onta-se -:.aSsim,,Tara , anecesaidade '
de superacao-de_algumas limitac6e6 abtervadas, , cie modo que a pesquisa , cadamica eia.:entino de Fisi
ca possa efetivamente contribuir paia a melhoria da qualidade do ensilio - dassaclan'dig'nas'escalas
brasileirat de 29 grau.

v

E

I

TITULO: A RELACAO CONTEUDO DE FISICA NA-REOEPUBLICADE, 2 9 GRAU

A REALIDADE SOCIAL DOS ALUNOS' , Alexandre Mendes
Grupo•de Pesquisa. em Ensino de FiSica - UFRJ •

Deise Miranda Viana

OBJETIVO: Identifidar entre.profesSores darecie . pUblica.de 2 9 Erau q seu'Corapro
perante os contetidos,de FISICA que sao enalnadosv

misso oesioal e

•

•

•

.

.

METODOLOGIA: Forawinalisados 3 ‘escolas da . -rede
estadual.Realizamos
entrevistas coin .3 nrofessores e sous resnectiv
os alunoS(nove ao tbdo).
As entrevistas procuravam saber : .9uanto aos professores.
1) Conhecer stu.poSicionaMento politico,
2) Saber se os professores entendem'que existe uma relagdo.entre
eles ensinam e.-a 'societlade que os cerca..
'
.

a . CIENCIA que

Quanto aos alunos: 1) Conhecer at que nonto OS alunos sabem nara que estudam
FISICA. 2)Qual a imbortancia desta CIENCIA na vida cotidiana. 3) Qual a dificul
dade de se estudar tal CIENCIA:,

.

Os resuItadqs estad'aend0 anallSados tend° como sunorte teericoThibljografia
'referentea FILOSOFIA e :socjoLoGIA
EDUCACAO e da 'CIENCIA.

da

FAZENDO TEATRO, ENSINANDO FfSICA: 0 EXERCfCIO DO .J000 DRAMA TICO.NO ENSINO DA FISICA, Maria de Fitima Dias Rodriques, Arden Zvlbersztaln
efSusena, Souza Barros - UFSC e UFRJ.
A utilizagiii) de recursos dramaticos no ensino da ffsica de 264A -rau ; um
recurso-recente, pelo menos de forma sistematizada, no Brasil. Em eIguns pal
ses, contudo, essa ; uma tecnica que tem sido desenvolvida hormalmente, e ja
exietem'alguns registrOs de experiencies de sua utilizegk em sala de aula.
Nossa pesquisa tem como objetivos, entre outros: a) o desenvolvimento da
expressividade do aluno; b) o desenvolvimento da sue capacidade criadora; c)
Construggo. de cOnhecimentos cientfficos, e, d) a exploraggo das implicagOes sociais e eessoais da ciencia que o aluno liprende.
0 jogo dramatico permite um navel de experiencia vivencial que o trans
forma num-velculo pare que o-aluno perceba o conhecimento que constroi como
algo seu, produzido atraves da sua etividade, da sua experiencia.
Isso permite que o aluno tenha condigOes pare relacionar a ciencie que
aprende nas escolas com a compreens5o que possui do mundo, podendo explorer
as implicagOes sociais, filosOficas e pessoais da descoberta cientffica e
das mudangas tecnolOgicas., (APOIO SPEC/CAPES);

I

MODELO CINETICO DE CALOR:

EvoLugAo DAS NOOES DE ALGUNS ALUNOS

SILVA,D.,CAMPOS,G.,CARVALHO,A.M.P., CASTRO,R.S., ESPINOSA,R., GARRIDO,E.,
GOSCIOLA,V., LABUR6,C.E., NASCIMENTO,L., TEIXEIPA,O.P.B. - FEUSP
Este trabalho e integrante de um projeto maior de ensino, a nivel de 2 4
grau, de um curso de calor e temperatura, onde analisamos e acompanhamos
al
a evolugao das construgao das ideias dos alunos. Aqui, apresentamos
a
guns casos, julgados mais interessantes, .para ilustrarMos como se da
construgao do modelo de calor, a partir das nogOes• previas do senso comum. EM fUngao de situagOes conflitantes em sale de aula tentamos esbogarum modelo de como o conceito de calor, e. a sua separagao com o de
temperature, e contruido.
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CDM00400, COMUNICAQA0 E ENSINO DE FISICA
•

:23/04i1991 - 4a. feira

LOCAL: Spla01
COORDENADOR: Eliana dos Reis Nunes

UM

AMBIENTE PARA A CRIAcA0 DE TEXTOS EM'INGLES-SAA:Caideira; Carvlho,O.N
' Oliveira jr.
'
' A complexidade do processo de escrita, principalmente na pioducio de artigos teleie ;do cumentacaes,iecuicaSe um campo de pesquisa

ea,

ferramentaSeutOthatze r ,

potencial

proPosto um modelo_pare o desenvolvimento de um conjuniodelerrzialht .as,

das. N es te

ilogo ao ambiente'denominado Assistente para a Escrita, que
te cognitivo computadoriaado que assiste ao escritor durante

a

tod0-o'ProcessO de .e.Scrfia,, desde a

geracio'e formuiac4 cleidOesate a,prodUcio de t r echos continuos de:prosa.:Paia

inadas

as

a

definido como%um sista= da supor-:

iSao3seriO : com7

facilidades de ,:em editor de text° e dos sistemas . deliipetieitoque:forneceefaCili'dades

a visualizacio do doctimento, permitindo que o usuiria:percorrs:t6Picorde se0iiterease,:AieM
dessaS carecteristiees,:o,!embiente in6orporaritecnicas . de Inieligencia - Artificial:prirOpal.MenH
to na area de . PttiCessamedde Linguagem Natural. Acreditamoi -qhe:ele 'seri degrande;:aiudaPara'oa

exPeriZncia:na produ.

usuirios:qUe nio'peasueSidoMiniocompletb da lingua inglesa efou que n'ao tern
can de textos Ciantificos,:de ondeariv'eM o
pretendamos

desenvolver

interesse pedagogico do prOjeto.flmbora
de,

qUe-seria

ferrementasparaauxiliar na eacrita. de Artigos

for intereae7PaiSalde PO6-gradUagio, nao : s45 de ;“SiCa ,,Mas ..tambe0

o

turo
ri o

piOjeto nOdeser:eXPandido:parieuiiller

espeCtrO,de

,

oa.

prOducio de teiios em - portogu'es,

interesse para alunOs'de graduacio e mesMo de .rimeiro e se undo raus.

t

ENSINO DE FSICA: UM BANCO DE DADOS. Cl a udia N.N.Ferreira,

Deborah_,R. de
Si
q

ueira, M.Regina Kawamura,:Ser'gio.

ql.Scala, - Sonia'Sa'fem.

IFUtP ',BID/CECAE-USP.
A produc-aO:na area de Ensino de Fisica no Brasil .enoontre,se.boje
bastantedispersa a nao sistematizada.

disCuesOes perMariecem

Muitas-

experienciaS e

em grande parte desconhecidasHou -,

.

inacesalyele:: a:uM grande nUmero de professores,e pesquisaddris. Para fazer

a:esaa, ,aituagZo estamos montando um banco de refereneias , pera-a
f7rite
area, locaii.zando; , reunindo e Catalogando essa prOdng5o.
inCluip- a caracterizacao do'
Esse•,trabalho ,
em uma primeira faae,
uauarfo, a -definiCao precise do material de interesse edo' itrataMento a
ser dadO, alem. da escolna e adequagao de um software

compatiNel_com

cc

objeti-vos
o desenliolvimento de um
importante esta sendo
aspectos 'dos
estruturado de termos que descrevam-,
envolvidos nessa
complexa area, em especial dado Seu carter de
trabalnoa
interdisclptiCaridade.
trabalho que utili - zamos
ApresantaremOs,. portant°, a
metodologia de
bem . como as perspectivas de desen"volvimento desse proj*to.
.

Parti6liaTmente

conjunto
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JO TEXTO ACADEMICO EMINGLES COMO . LINGUA ESTRANGEIRA- DIFICULDAOES E PERSPECTIVAS- N. Fontana, O.N. Oliveira Junior

A predecio de textoiracadimicos (cientificos) em ingles e, atualmente, de importincia fundamental pars o sucesso de carreira de um Profiseional em Fiaica ou em qUalquer outre clencia natural. Qualquer programa ou projeto,que vise auxilior no airdua tarefa de preparar. proflesionala tom
tal capacitacio, deve inicialmente identificar os principals problemas enfrentados por brasilei roe no preparacan demonOgrafiati, artigos, a teies.em ingles. Utilizando trabalhoe realitados recentenente no , Universidade de Bangor, Coi-Bretanha, verificamos que as deflciencias parecem neo
se restringir ao.uso de estrutural gramaticsis incorretas e.vocabulirio inadequado, mat; este° tam
bem relacionadas ao mau Uso ou omissio de expresses male ou meOos.convencionais para desempenhar
determinadas funtGes'ei partea:especfficas do team ecaamico. •
A pnrtir deatn ennatntaato.' deelOhmla denenvolver um recurnn porn 0er neopIndo n prncennndn rag de textos, que consiste na compilacao de expreasiies linguiaticas, extraidas de liros e artigos a armazenadas em um benco de dados,:que podem ser inseridas diretamente no texto send° editado. As expressOes tem espacos em bronco a serem preenchiclos.pelo usuirio de ferramenta, e sio indekadas de acordo com a Ewa adeOn60 a diferentes aSeuntos a aerem obordados dentro de uma seal°
eriPecifica de um artigo. No trabalho sao discutidos iambem, a validade e as possiVeis desvantagene desse recurso de ajuda tecnied, do ponto de vista linguistiCo e educational.

1

'

TECNOLOGIA NUCLEAR X INFORNACgO CIENTIFICA. Eliana dos Reis Nunes (Nestrado em Educacgo e Ciencia,-Universidade Federal de San
to Catarina); Arden Zylbersztajn (Departamento de Fisica, Univer
sidade Federal de Santa Catarina).

0 ingresso do Brasil no campo nuclear gerou muitos debates e controversial
de se acentuaram apcis os acidentes ocorridos com um dos reatores da usina nucle
r de Tchernobyl, na Russia, em abril de 1986 e principalmente,•com o cesio 137,
a cidade de Goiania, em setembro de 1987. Embora, a imprensa na epoca tenha tra
ado exaustivamente o assunto, o fez de marieira superficial e alguns • professoes, Trincipalmente os das disciplinas cientificas, ngo se preocuparam em trabahar, com seus alunos, os riscos e beneficios da tecnologia nuclear para fazeos entender as aplicagges pacificas.e belicas deste tipo de tecnologia. 0 mesmo
em ocorrendo atualmente e como esta tecnologia ja esta implantada no pais•e de
e esperar que o assunto nuclear passe a fazer parte do ensino formal nos' escoas brasileiras.
Pensando inicialmente nesta lacuna no ensino'e nos possiveis caminhos para
reenche-la, os autores deste trabalho iniciaram no final de 1988 uma pesquisa
om o objetivo de considerar o nivel •de. informaggo cientifica dos alunos concluntes do 2p grau quanto a Ouestges nucleares. Neste trabalho apresenta-se os reultados obtidos e sugere-se'algumaS maneiras para a introduggo do tema nuclear.

i ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM UTILIZADA POR ALUNOS EM RESPOSTAS DADAS
: A QUESTnES SOBRE COLISnES - Lizete Maria Orquiza de Carvalho - FEISAMESP
i
Foram' analisadas respostas de alunos italianos,-de 14 e 39 colegial, dadas a um questiongrio sobre colisOes, contendo 28 questOes: Na primeira parte, realizou-se uma anAlise qualitativa de cares de 400 questiongrios, onde as jus
tificativas das respostas foram classificadas segundo a linguagem utilizada. Pa segunda parte, realizou-se uma anglise quantitativa de 141 question4rios, acerca
da
influencia, sobre as justificativas, de fatores que na primeira parte foram connide
dos relevantes.
Os predicados verbsis encontrados puderar ser divididos em caiegoia que revelam a visa° do aluno acerca do process° ocorrido durante .o choque. Foi
ossIval avaliar a.interdeptnd;ncia de fatorcs relacionados com a fenomenoloAa do
hoque e com a tecolaridade do aluno, ben como a inflancia de -bis fatorts sobre o
quadro de respootas:
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ISTRATtG,IAS PARARESUMIR
Niura , Marie Fontana - 'Universidade de taxies do Sul
Do ponto de viatapagmil-tico, .43 'labilidade , de.reaumir e ums neCessidede na
e um:reqUisito fundamental
vida , aCad;miCeHpara a,realftan
das Mais diversa& tarefas
•
..
A importanCia : dessa
tanto sob „o enfOue,ut,Iitari'ata quento cog,nitivo, apnAta pana a. necessidade de mma metodoldgiapare o ensino doj,resumo.
vide diaria

i

Undo em vista o. aspect° pedagogico,eatrata0ai parareaurii,r:fbram inVesti,

Oda*, a partir do model° 4mscoastrutural. de:Van7Dijk , eKkntsch. (1978;I981),..
na tentativa de tornar eXp(IC'itaspare o aprendia
intenrelans
ln.
ent're •d
7
e o piano semantic6 . (prafiindo)- do texta,
A partir de pesquisawna area, coma identificaca0 de quatro . Cafeciorias'Principais de estrateoins, aUguns procedimentos pedagogiCbs . sao sugaridos:natabelecimentodepropoSito para resumir; - definicao dO , riSsmO como 14)6 de texto;%
compreensao como-pre 7 renusito para. resumir; aplicacao de reOrai
•
pare reauMir (Day:1980) combinadas com o-desenVOlvimento gradual de ests=ategins comp
omissao, parafrase, inferencia, cOnstrused a partir do texto e recombina;o"—
plano-da exprassao(SuPerficia

I,

entrscSa- prgfos.

A ISCRiTA CIENTIFICA NO ENSINO DE FiSICA - O.N. Oliveira Junior.
0..treinamento do:alunO de Fisica em escrita cientifica e feito, geralmente, atraves_da
-Slaborageo de elatOriospara os cursos.de IaboratOrio ou pare bolsaa de inicIagio
Ca e de p6s7graduagio. Uma.pergunta que'actedito ser pertinentee se este treinamento:e tide
quado. - Para se terume:ayanaceo objetiva da participacLo dos alunos do DepartamentO de Fisica e Crincia:dos Materials de. IFQSC, USI ,c Sao Carlos, no preparacio-de artigos cientffi fizuth leVantemento de produce° do departamento entre oi anoi de'1985 a,1989:. ais'es'pecificamente,f61. verificada a produggo,deartigos em inglis dos:alunos de POs-graduacio,e
comparada com o nUmero.di.ieses defendidas de mestrado e doutorado. 0 principal resultado
obtido foi•que no perfodo estudado foram Produzfdos 145 artigos com participacgo de,,alunos,
em revistas esPieializadas,internacionais, , para 85 teses de.amstrado e 50 teses deAoutoral
do. Acredito ser este resultado bastante positivo, commais'de um,trabalho por tese defendi
'do. Um aumento,de ptoduato,Seria necessfirio, entretanto, se coloc4 -6Semoe.cbmcimetw ideal(?)
a produgio de I artigd'por tese'de mestrado-e 2 por tese de:doutorado, Como . UmLmelbor prepa
ro em escrita cieniffica, taut° em portugues como em ingfee, pode ser, undamental pare o au
mento da produgiio, acbe que seria justificivel ume maior preocupacao com o ensino dos.mitodos de escrita cientffica.

0 650 DE
I--Forroira,

A

N.

c

NICROCOMPUTADOPES- NO

ENSINO

Institute do Fisica . da,U.SP

-

CAPES.

utililaCeo de microcomput.adores no ensino de Fisica Ainda neo

dissminada entre nos; aposar dos grander recu, - sos

esta.

fornO.7.or.

pod.

Muitas criticas .veM sendO"foitas A implantaceo darter emvescolas. e muito

pouco so. tom £oito
Nesse

no sentido do produzir software do i nt or

oco

educati ve.

sentido, fizemos uma pesquisa (clue envolveu consulter, entrevistas.

loituras,

otc.)

sabre quail ao linhas pedagOgicas quo dovem . roger. a

produce.° de coursewares a qua tipo de utilizacAO efetiva pode-se
um computador.

Aqui

aprosont amos al guns rosultados dessa pesquima.
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fazerde

Uso de Computadores no Ensino de Fisica
Carlos Chesman Feitosa*, Amadeu Albino Junior*, Claudionor Go mes Bezerra*, Milton Morals Junior*
Leonardo Reis Lama+ , Li wir dos Santos Lorena+ e Luciano Rodrigues da Silva+
•Programa Especial de Treinamento em Fisica (PET) UFRN,
• UniversitladeFederaldoRioGrandedoNorte - Campus Universitdrio - Natal, RN, 59072

Para o ensino de Fisica, especialmente em nivel de graduagAo, o computador constitui uma ferramenta
poderosa e de grande efetividade. A utilizacAo pode ser feita de muitas formas e corn objetivos bastante
variados. Neste trabalho, apresentamos os resultados de algumas experiencias e projetos que realizamos corn
a ajuda de microcomputadores no curso de Fisica. Em particular, discutimos a simulacAo de sistemas complexos,
onde o compinador podecomplementar o labonitorio, c ate obter respbstas que ritio seriarn obtidas de outra
maneira. Noutros casos alguns modelos, bem titeis a Fisica, podem ser visualizados e entendidos facilmente
corn a ajuda computacional, como E o caso da cam inhada aleat6ria, da percolac§o, do crescimento de polimeros,
da dinamica molecular, dos fenomenos de agregagao, etc. HA modelos que inclusive nasceram no computador:
aut6matos celulares, propagaglo de defeitos, etc. 0 computdor pode ainda ser usado para obter a solucrto de
equacAes diferenciais, tanto ordindrias como a derivadas parciais. Discutimos finalmente os empregos mais
comuns do computador validos para a Fisica: 1) como "mfiquina de ensinar" ou tutor eletronico; 2) como
gerador de audiovisuais e shows dinamicos na tela do monitor; 3) na produclo de textos, transparencias e
material didatico (editoracio eletronica); 4) no calculo numerico; 5) na 'computacao algebrica.

1

PEDELHA: UNA NOVA PROPOSTA PAPA UTI LI ZACAO DE

COMPUTADORES NO ENSINO DE :.CINCIAS.

Kunnas-, G.I. Farrcira, N.C.:

Initituto.do Fisica da USP. - CAPES. Uma nova prosta para a utilizacao
microcOmputadorOm no

ensino

vom oondo dosenvolvida a

aplicada nos

de

EUA. sao

as chamadas KIDNETS (redo crianca aP PO da lotra ou REDELHA ›. Criancas so

cOmunucam atravas

do

torminais

do

computador.

trOcando.

InformacOos

do

var.i. Os Li pos corn oniase em lamas ci anti ri cos. Esta nova. forma de .ensi no
tom

apr000ntado

esool

sonsivol

molhora

na

motivacao.

dos

alunos

om

Sr

para

a

a estudar e real I zar observa ce.e ou meth das corn car at er ci anti f i co.

APr000ntaremoo

alguns trabalhos. om

andamonto nosta linha.
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PAINEL

TRABALHOS EXPERINENTAIS II
DIA: 23/01/1991
LOCAL:

Sale

- 4a. feira

02

COORDENADOR: Roberto

Hessel

1

SAAD: USA SOCIEDADE ESTUDANTIL DE ASTRONOMIA'EM DIADEMA/SP mar da Silva Pereira - Seciedade de:Astronomia e AstrOfisica de Diadema
A AstronoTia e a ciencia mais antiga a Lima das mats impOr-tantes. Contudo,
ical as escolas, os Orpfessores e o proOtiO vestibular. despreo curriculo de fie
zam toda a sue importanCia, revervandn-lhe espago inaignifiCanta nos cursos de
grau.
Devido so interesae cios alunos pals Astronomic,` COnforme.obberVei:.em atividades realizagas na'la. serie de ffsica na EEPSG "30K0RAMALHO". em.DiedeMe/SP,
criamos, au a varios estudantes le 2 0 vrau, em 25 defevereiro_de'1989,. a. SAAD:
Sociedade de Astronomic e Astrofisica da'9iadema.
0 ohjetivo da SAND a . promover'a pratiaa istronamica,ad ciencias ffsice5
om'geral; estimular o ensinn
aprendlmgem de fisica,-da:estionbilifa a'.de materna..
tics; a divulger a Astronomia . Amede.
q
',Nos. sous dOis•Snos de fundagao, adouirimos seis „telescopios,.urna m4ouins
fotografica prefibsio94 - „dois micropmputaddresApplei, uma telvoljjetiva de BOO
mm a umajaibliciteca trnica de BOO tituibs de lt ,: roa, periodigos e , projetos ; le
ohserva;ab. Neiae periodo foram rea113adas taml,e7, kiisitase varios'ohservete
'
• '
rios astronomicos, OplaStras, e seminarios.
A SAND tericperticiPedo - de encontroa de astronogda; apr'esentando
lhos' ou cornUnice'coba, zotresponde,.co•,outras del entidalles , brialleiras congons
ras e deeenvolve trabalhoOrbjetbs de obSerVacso astrOnoeica -- planeteirie, lu
nar, solar :Festers: . - alem de astrofotografIa. O painal-ifuetrare.-todas, as en.
vidades . desenvalVidas.

GRUPO DE •.ENSIND .DO IFUFRGS: MOSTRA FOTOGRXFICA SOBRE A PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIOS, Rolando Axt e Magale Elisa'13rUckmann, IFUFRGS'
Seri apresentada uma mostra eotogrifica sobre materiais poira laboratirio
desenVolvidos pelo Grupo de Ensino do IFUFRGS na Ultima dicada. Os equipamentos
produxidos deatinam‘se ao ensino de Fisica . Geral em nossa Universidade e ao ensino de Fisica em escolas da comunidade. Para atender eats demands adotou-se um
sistema de empristimo de equipamento ao! professore!. Existem "kits" sobre Mecinice,'Eletricidade e Ptica pare escolas " de pivel midi° e CCencias pare a 8a.
sirie do 19 grau.
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Experimentageo no Ensino de Fisica de 22 grau: Analise de Atividades de InvestigagAo. Maria Lucia V. S. Abib e Maria Cristina de S. Zancul (iniversidade Fe
deral de Sio Carlos e E.E.P.S.C. Vitor Lacorte - Araraquara).

lima forma de tratamente de aulas de laboratOrio,

*pour° utilizada como procedimento de en'

sino, consiste de experimentos de invescigagAo nos quais cabe aos alunos o planejamento e
des atividades necessaries pare a resolugAo de.problemas relativos aos fen8menos em
do. Neste trabalho apresentamos trafi situagOes•basicas, testadas em classes de

estu- .

2e grau,

onde

atividades . de investigagAo foram utilizadas: na iniiOdugha ao estudo de fen8menos; durance o desenvolvimento dos teams e ap6s a sistematizagio de conte6dos estudados. A finalise dos comportamentos apreientados pelos grupos de alunos mostrou canto a viabilidade deste tipo de procedimento
diddtico, comoa possibilidade de . .seu emprego como forma de identificar elementos essenciaria ao

a

ensino e

avaliagia de aprendizagem dos alunos.

UM MgTODO MOD/FICADO PARA DETERMINAR VELOCIDADES NUM TRILNO DE
AR. Roberto- Nessel, Dep. de Praire, ICCE/UNESP - Rio Claro - SP.

Nos trilhos de ar, os intervalos de tempo necessirios pars se determinar
velocidades sio medidos, em geral, por meio de crona.metros digitais ou faisca
doree e fitae enceradas. Quando varios intervalos'devem ser Medidos num mesmo
experimento, como por exemplo, no estudo de uma ou mais colleges entre dois .
carinhos,pmearfidos(ntec rimosdevat
-Em 1987 mostramos, num trabalho 'presented° durante o VII SNEF, que
e
-possrvel, desde que Be lance mio de uma chave'de lriminas de polo duplo encapsu
qadm,e de 4m foto-transistor, empregar tambem um marcador de tempo do tipo des.
'crito no PSSC. A montagem original, entretento, apresentou alguns pr4blemas,
quando empregada efetivamente em sale de aula.
A finalidade desta comunicacrio i &presenter uma verao modificada da mon
tagem original (utilizando agora uma cheive de laminas de polo simples a encapsulada, um foto-transistor e um SCR) que vem sendo utilizada em nosso laborato
rio hi tire's anos sem apresentar quaisquer problemas.

,,SIMPLES EXPERIMENTOS PARA 0 ESTUDO DE RESSONANCIA.

Barroso, C.A. de Azevedo, R.A. GonCalves Ledo e A.J. Santiago. Instituto de Fisica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

R.C.R.

Tendo em vista a dificuldade da maioria dos cursos em fisica de oferecer
ao aluno aulas prfiticas em face de varios problemas relacionados com a compra
e aquisigio de materiais, procuramos desenvolver experifincias sobre assuntos
tio abstFatos, como aqueles relacionados ao movimento ondulatOrio, ressonincia
etc, com materials extremamente simples e de fficil aquisicfio tais como pesos,
linhase moles. Pretende-se desta maneira ilustrar como a fisica experimental
pode ser ensinada, utilizando-se para isto aparatus muito simples.
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QUALIDADE E DESIGN INDUSTRIAL NO PROJETO DE EQUIPAMENTO PARA 0 ENSINO DE FIST
CA NO lg GRAU. Rosana Rita Folz, Christian Julius Folz e Dietrich Schiel.,Coordenadoria de Divulge
ceo Cientifica e Cultural 'do Institute de Fisica e OuiMice

Sec,

de'Seo

Carlos.! USI5 e Lepis Johann Faber

■

bastante difundidlos projetos de material de ba xecusto,CoM aprovitamento' - dlesucatas cujo cri

terio de produce° se baseiana "feciL reprodotIbilidade". ParadoXalmente;.no.entanto, note

-se

a maioria•dlo material produzido por esta diretriz acaba tendo-pouea penetra6e. Pode-se

atribuir

que

isto, entre outros, a.pouca mativa6e que material improvisado-deSpertanoestudante, que confronta esta experimentageo

1

corn

a "Ciencia7brilhante e diStante que !he e : acOesentaCio pelos meios de

divulgaceo (em especial a TV). Em um projeto de exparisao da 7experi'Mentoteca" da CDCC percorreu-se
o caminho inverso. Com apoio da Lepis Johann Faber elaborou-se projeto de analise do material da

Sec,

experimentoteca.(tema: propriedades do er, egua, solo) em use em
goeomia, aspectos pragmeticoS, sinteticoS
ted° equipaMento

corn

e

Carlos, com criterios de er-

sementicos. Baseado neSta:aneliee reprojetou-se o ci-

definiceo de forma, especificaceo des cores, escolha do•material, estudo da

diagramageo e'dimensionamento des partes integrantes com vistas

a

confecceode modelos funcionais.

0 baixo custo se obtem nao no prey:, do material'Mas sim atraves de rebustez que permite.o use freL'
quente."

o

PROJETO
exPEArmEtirorEtp-LunoTEcA: (Brp-tEt4E-rFusia),
E; 0
PROJETO OFICINA (IFUtP-PREFErTURA MUNICIPAL DE
PAULO)
thirbOrto. Cardoso
Ferreira .(lFUSP), An5bal Fonseca de_lioueiredo Nets (lFUSP);. AntOnio Rudridues
fteto (PNSP), Eugenio Maria. de Franca Riaos (PNSP e - lFusP)
•

swa

Es t es . dots projetos ea. endasento
tribelhan
fa
conjanto
tiev .
caraCteriiticas Coluns I a fOreacloo de up acervo de experieentos ittoninquedol
ligados ao ensino. 0 projeto ExperistentoteCa-Ledotece asseksora' o prOjeto
no qua respeit0' ao •nsino. de ClOncies, :particuleraente ao , de
Oficine
FIsiCe.
A uniliO . de (Lea :parte• pus forpal de CiOncia'coe algans aSpectos liUdicos
de aessa tornes o trabalho de grand• utilidade par& .fiebsinci' . da FIliica is
diferentes nfveii , desde o Jo. at& a JP• Grau.
Os vateriais • as 'VW*, dos.projetos
veiculados atnet,hs de curses,
oficinas, sepinbrios e do atendipento direto • professores.: Para 4sso use
oficjna-seiente foi instilled* no CONAE (Coordenedoria dos Acleos de Acla)
Educative) - brgiu, de Secreterie Municipal Cie iduca0ao:de Silo Paulo cos
aaterisis, , f ' tas e pliguinas. 0 acervo je aontado este nests oficinaftVenenta tt disPosiglei dos interessados. A ipplentacllo de outras oficinas
sepelhentes estb.planejada pare o ano de Pl.
Durant•
painel serb apresentada use segetencia de atividedes Vie
exesplifica a atuacaO coleus dos doisprojetos.

sap

,

o

1

Apresentamos.e comentamos alguns dados.obtidos numa primetra

fase de um programa denominado "LaboratOriO Atraves de Exercicios Fisico_
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PAINEL
EXPERIENCIAS DIDATICAS II
DIA: 23/01/1991 - 4a. feira
LOCAL: Sala 03
COORDENADOR: Aparecida Valquiria Pereira da Silva

• REAVIRS DA COMUNIDADE ESCOLAR

A

INOVAcA0 - Garrido, E.; Carve-

.1ho, A.M.P.; Campos, G.; Castro, R.S.; Espinosa, R.;' Gosciola, V.; Laburu, C.E.; Nasciment3.
& Teixeira, 0.P.B.

- Faculdade de Edcuacio da USP.

A literature tem ressaltado,

de um lado, a importencia da escola enquanto contexto

que deliMita econfigura as dondicOei concretas de trabalho do professor (ROKWELL 8 EZPELEIA.
'1989)M, de outro, a Cesistencia da instituicio escolar

as

propostas pedagogical inovadoras

,(SPINDLER,19118).,
'.Dal. nosao interesse em investigar as reacees dos membros da comunidade escolar

(diretor, CoOrdenadores, prpfessores, alunos, funCionerios...)

a

implantacio do projeto do

'GrUpo 'de Ensinoda flsica sobre a aprendizagem des novies de Calor

e

TeMperatura, conduzidas
• durance todo o segundo semestre de 1990. Examinamos tambem as adaptagees feitas pelo profeseor rekOnsevel pela execucio do projeto em sale de aula, visando neutralizer os locos de
rediatencia:e sobretudo criar condicees favoraveis ao.fortalecimento da proposta em curio.
As observasees forcer realizadas em dual escolas publican com penis institucionais

.e

clientele bastante diversos. A metodologia pautou-se no modelo de pesquisa etnogritico

(ERICSON,

iro.

J

DIVULGA00 DAS PESUTSAS DO IFUSP PARA SEUS ALUNOS. Ernst Wolfgang
Hambnrgerm Idely Garcia .Rodrigues - IFUSW

,O

IFUSP conta com cerca de 180. professores, distribuidos em mais de 30
grnPos de
pesquisas experimentais
e teoricas
alem de varios grandes
• laboratOrios. Ha cerca'de mil :alunos matriculados no•curso de Fisica, pe'rto de
dolentos pOs-iraduacao e a maioria dos estudantes conhece pouco sobre os
trabalhos de pesquisa
que sao realizados no Instituto. Um programa de
divulgacaocientifica deve entao incluir
interno.
organizado em 3 - semestres sucessivos, um curso sobre as Linhas dePesqUisa do Instituto, destinado aos alunos e outros interessados.
cada
seMana, em periodos sucessivos, dois grupos de pesquisa apresentaram seus
trabalhos. As palestras sobre pesquisa em
foram
area experimental
complementadas tom viSita aos laboratOrios. Ap•oximadamente 80 alunos iniciaram
cada curso, cerca de 30 chegaram ao final das 7 aulas. Os alunos consideraram,

na .

A

em questiOn;rio respondido num doi cursos,a sincronia entre palestras e Visitas
aos laboratOrios .bastante esclarecedora, destacaram a importencia do cur's() no
sentido de • oferecer 'um painel informativo sobre os . trabalhos desenvolvidos. Os
•esultaMos desse curso sereo
discutidos na
apresentac5o do painel. Para
proximo ano pretepdemos condensar • b curso em um numero menor de aulas e
oferecer dois horario's, umHdiurno e outro notnrna..._
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DIFICULDADES EM APRENDER FiSICA,NO lg ANO DO 2R GRAU NOTURNO EM
PRESIDENTE'PRUDENTE;VAGNER .61MARINI ALVES UNOESTE:. '

Este trapalho Mostra•algmas das d1ficuldadesmais comuns em aprender fisics;

segundo•relato de um grupo de alunos'do 1 2 :ano'clo.2 , graunotur
;no da EEPSG JCSE SOARES , MARCONDES em Presidente Orudente'-SP.A amoptragem de a

lunos utlizados nes:te : trabalho, potsui uma representatividade Consideravel
pots, pertenCema Classe•trabalhadora e de baixo podei,: a01SitIvo:,, onde egta
concentrada a problemalca do ensino. Apartir dos resultados obtidos por este

trabslho;

professor:defisica podera crier ou adequar . metodologias que se
adaptem a realidade atual,e se, reciclarem constantemente,para que - ngo parem no
tempo, proporcionando a ssim um aprimoramento do sistema ensino-aprendizagem.
0 .

Portanto, estes resultados podem ser utilizados por professores de todo
0
Brasil, pela semelhana das dificuldades sociais encontradas no grupo pesquisa
do.

MUDANQA CURRICULAR -. CAMINHOS PARA UMA LICENCIATURA EM CRISE
Pala() RaMulo de Oliveira Frota - bepartamento-dy, FisicalUFPI
A Licenciatura , eM - Ziencia's com habilitacao-em Fisica da UFP1 proves de um curse
emergencial ofereOido,pela SUDE?E em 1969/70, cem o objetivo de Jormar mac, de
obra espeCiaTizilda par,a , atuarna rede de ensino de 12 e 29 grauS, .atendendo as
exigencias de MerCaCIO'ria area de Ma'tema'tic4 e Fisica.
..modificacae curricular atrave's
Apes 20 anos: Ae funcIonamento sofreU sua
da Resoluc3O 30/7217GFE.' Apresenta 352 inscritos e 99 Licenciados: Des inscritos
pm mi'..dia,apen -as A40 requerem matrieulas semestrais; 133 tiveraMmat-iculas eanceladas'pi , r.abandono por mi,is de 5 anos e o curse apresenta 7 . 7VagaS ociosas;
Nos Ultimos 6 anos (85790), apresentou uma entrada via v.e . Stibillar' de 173 contra
a formatUra de 22 alunos.
.
salrios
Consicierando o descredito -da educacio em todos os niveis; os pessimos
pages ao licenCiado alla do mode bacharelado com que se trata os estuda'ntes
a
licenciatura, a nova proposta-curricular se impOem ccmo um dos oaMinhos para
crise vivida pele curso,

1

0S•CONCEITOS DE FIS I CA PRESENTES NAS ATIVIDAbESDE CIENCIAS DO
PRIMEIRO GRAU-Aparecida Valquiria Pereira da Silva-UNESp` Campus BaurU:
nurante os anos de 1989.e 1990 realizamos junto a uM peguen6 grupo. -de professorea
do primeiro grau de escolas rurais , um levantamento e discussio dos conteUdos dam
atividades de-Ciencias. PosteriOrmente, desenvolvemos, junto aOs Amesmos,discuss8e:
pars reelaboragao do conteUdo. gate trabalho se constitui num relato dessa atividade e de alguns dos seus resultados.
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[PRODUCAO DE MATERIAL INSTRUCIONAL E A INTEGRACAO COM 0 29 GRAU:
SITUAVIO E PERSPECTIVA. Antonio Vicente Lima Porto, Dartanhan Baldez Figueiredo
e Paulo Roberto Magnago (Dep. de Fisica - UFSM)
A partir do levantamento da realidade d. o ensino de Fisica nas escolas de
29 grau da regilo de Santa Maria, RS, o Grupo de Ensino de Fisica do Departamen
to de Fisica da UFSM, GEF, vem realizando um trabalho de integracio com estas
escolas, visando desenVolver um processo de ensino-aprendizagem atlVo e integre
do it realidade.,No presente trabalho, a proposta bisica do projeto de integracio
com o segundo grail a apresentada, o material usado a descrito e as atividades ex
perimentats posSiVeis de serem realizadas na Atual fase do projeto listadas:
Na parte final, sio tecidas , consideraciies.sobre as.perspetti,vas futuras do proje
to.

VISA° DOS ESTUOANTES SOBRE'CIENCIA E TECNOLOGIA DO PONTO OE VISTA DO CIOADAO EDUCADO. A.T.Filipecki. A. da Silva. C.A. Nasci
mento, S.H.A. de Almeida a S. de S. Barros'. Grupo de Pesquisa:em Ensino de Fist'
C8.
I-. Fisica, UFRJ.
Um estudo exploratOrio foi realizado porn estudantes secundgrios
(escolas teenica, regular e noturna) com o objetivo de aprender a implementer to
picos que relecionem fisica., tednologia e sociedade dentro de sala de- aula. Este
escolha se justifica pela necessiclade de implementaggo de curriculos de fisica
macs relevantes pare p cidadgiOdo seculo XX.
A - idgia principal deste trabelho e estudar o possivel efeito reciproco entre 65picos CTS JCIENCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE) e a aprendizagem significative de fisiCa. •
im
Um Poster mootado a partir de materials veiculados na midis
pressa e utilizado comp catalizaddr de um processo de discussgo em aula em pequi
0 fema 'de - fundo escolhido esta sempre relacignanos grupos (4 a 5' estudantes).
do com Energia. On resultedos das discuss:3es dos grupos sio epresentapos publicamente e debatidos comp professor agindo comp moderador/e fonte de informaggs
(elguns material's de leituresgo escolhidos com esse fim, para normelizar a aggo
do professor em sale de aula).
Um questiongrio com-on seguintes itens 6 respondido individual:
mentos 1) significado da palavra tecnologia, 2) relaggo de C com Ts 3) quail os
elementos necessgrios pare autonomic tecnolgiitas 4) importgncia da componente
CTS pare ensino de fisical 5) o eseu6ante (.cidedio) versus C e T e 6) de quem 6
a responsabilidade Pete tomada das decisgearias areas de C .e I que afetam a sociedade .

0 ENSINO DE .CIENCIAS EM .UMA EXPERIENC IA INTERDISCIPLINAR
A Secretaria Municipal de EdUcaceo de Sao PauIo(SME), iniciou
ma de

em 89 um progra

"Reorientaceo Curricular pale via da Interdisciplinaridade".Dez escolas,de

dife'entes regiZes * da cidade, optaram inicialmente por participar da proposta de
elahorar,em,conjunfo,um curricuro adaptado es - condicOes locals dos alunos e da co
munidade. A partir de um terra geradOr,-o conjunto dos professores de cads uma das
escolas, programaram articuladamente as atividades

das diferentes series e areas.

Atualmente cerca . de 100 escolas•esteo envolvidas no processo, reformulando
suas atividades para sale de aula..
Esse processo tem levarit6do qUestOes sobre os criterios de definaCeo dos'con
teudos a serem ensinados em cads uma das series .e_yroporcionado novas formas de

trabalhar os conteudos de ciencias.
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.AVALIAgia'DE 1170F1757,0P',:'UKA:110FUETA;:ESilt0 DE ,

sn:k

rARDES . , WAUER:FIWUEIRA,DE AZEVEDQ.JETERNA rD0 CACI:Ue0,
U DA . :StLVA,'IVC=DFCKUSP. Drente , da,Arr.a altaacZo ,- da5tiea.1166*no, AetActadalt4mbeorla6s, -alunos
de um euraotlettsicajtEQSCL.DFC7-U'EPI,' iniCfrrrAs diScilasiiessobre
'assunto
(Ano,rrnr: '46 Sen1:15t :da-1339) • Sentimoslalar::menta,, 1.1,1-,, tetarepero veda76Eicu e hu,ncStico dr. materia.dos_pcsqUieadorea, que,z1uitasveise.seo obrie,cdos
a lecfonurem:.:Sentimps tLbei:s. meceasidda,de-uME'reestruracZe curricular.. Desdeptc Universidade klml, coat trdeprol;
ti:ca-mds o deEc•COT
alas: PretUrazos - formas viveis
qUeAejam dornicidsalaAscreplileina. Ate
o presente-conc,acuimec :de obndreto UM7. meeMnismo'objAtivon'ara_trszer a pllblico
os p.robleas rel.c:idnadoa.com 2 enmino de FiSica Am nes:A DepmTtante, , c,..:c c:)21slate ao cue deno=inr-Tes - "Aviie:'7e dePrefessores". Ela viea y alertar nossos pea
quisadores t., sues
'professoreS, ucrelhos,tc:::bem cue imto
siry de par':Imetro naAarrsire docents, pole ne tuaj.situ4Io os me. ,k3e possumctr,,zo de "professor", 'arc f.elo m cnos ne:_te.Denrtasnto(DFC:Y
l
sZo incenti
vsdos apenLe
pescuisdores.„

I

PERFIL DO PROFE§SOR 'DE f ISICA DA,REDE
MUNICIPIO,ORIO Dc JANEIRO
("thus...fr. esittoc. de AUAdnad* , too!~ d' 'toad** .)

----

tf ICIAL

•DO

Professor do. I .F.UFF'
da F.E.UFF

*0 Professor

0.Mkjeto deste trabalho a o prOfesscir.: de .Fisica7-do
Municipio do.ftiO de JanairoAresciaisa
qUistio0;.ripi:4
entrevistas aalzanyou 28 gio4etSorqi:vm 8 colegios:.
Nab houve,
Lmi..greocupacao: de enfatizir tecnicas ' .quantitativas, Pela •
ContrarloYapeaar do use da:questionarios ele foi utilizado sumo
Um ,subsidio AZ•apoio a asaeCtOs, qualitativds-que foram contrukdos
partlr, daS entrevistas. Atraves dii:professor de Fisica a
pesauAsaAustaemontir a sUa•formayami ; A aus trajetoria no.
exercicio do: masivteria e deterainar as principaii •udancas
ocorridai em suagraticai seu cotidianm, sua ideologia - pedagogics
qua faz do conhecimEnto: .do aluno e dos
i'as representacoes
documentos emanados da Secretaria de Educaao:
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P A I N E L
PESQUISA ENSINO /APRENDIZAGEM II

DIA: 23/01/1991 - 4a. felra
LOCAL: Sala 04
COORDENADOR: Alberto Gaspar

DESENHOS HUMORISTICOS SOBRE FISICA. Paulo Roberto Romeiro Vieira.
Universidade Federal .de Mato Grosso do Sul.
Excentricos relatOrios academicos da Universidade Federal de Mato Grosso ' do
Sul, mais precisamente relacionados com a disciplina Laboratorio de Fisica II lan
caram a semente de um projeto inedito, at entSo. Surgiu, desta forma, a EXPOFIS
xposicio da Fisica, ressaltando uma nova maneira de encarar a ciencia nas suas
ntrelinhas, colocando-a
disposicio nao so do meio academico como tambem das
essoas em geral. Com base no livro sovietico Fisica Recreativa - Editora MIR/Mos
ou, foram desenvolvidos 100 trabalhos, sendo 50 textos com doses significativas
e humor, numa linguagem simples, buscando ser acessivel aos interessados. Os deenhos (cartuns) eram as armas para chegar-se
leitura dos textos, os quais gealmente quebravam grandes tal , us que envolvem a Fisica em si, de'maneira divertida.
ssim sendo, foram realizada; tr5s exposicOes: . duas no campus da UFMS, respectiva
ente em 1985 e 1987, com grande repercussao no meio academic°, e uma terceira em
988, na Galeria do Banco Itail Central de'Campo'Grande, aberta ao publico em geal, cuja atencgo foi comparivel 5 do meio academic°. Isto veio demonstrar que
Fisica possui grande tesouro substimado e ainda to pouco explorado, que pode
ertamente contribuir para uma nova mentalidade, a por que nao uma nova maneira
e encarar o mundo.

a

a

!ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL: UM REFERENCIAL TEORICO PARA OS CENTROS DE CIENCIAS - Alberto Gaspar - UNESP/Guaratinguet&. As interagOes socials que ocorrem nun centro de ciencias, tanto entre monitor e visitantes ccmo , entre os prOprios visitantes, nos levaram a buscar
nas teorias sociointeracionistas uma fundamentack teorica para esse tipo de instituigao. 0 concei
to de zone de desenvolvimento proximal de Vygotsky nos pareceu o mais adequado para explicar o que
ocorre nun centro de ci;.rcias e avaliar a possibilidade de, nesse local, se desenvolver um processo de aprendizagem. Nesse sentido projetamos uma pesquisa can um grupo de alunos do 1 2 grau en
etapas: 1) Entreviata previa pars avaliar o nivel de ccnhecimento em crencias;

tr

2) Visita a um cen-

tro de clencias; 3) Nova entrevista, meses depois, para avaliar, o impacto dessa visita em relagao
ao nivel de conhecimenlo inicial do grupo. As duns primeiras etapa desta pesquisa ja foram reallea
das no inicio de novembro/90 can alunos da 7 1 serie de uma Escola oficial de Cruzeiro-SP. A tercel
ra etapa est& prevista para margo/91. Apresentaremos as conclusOes

preliminares deste trabalho e

trechos mais significativos des duos primeiras etapas que estgo gravados em video.
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AI
DE: €STUDANTES,
PROPRIEDADE GERAIS 00'.CONCITO DE -INERGIANAISAD
SECUNDARIOS'•-•
Nascimento. S. H.
A. de -Almelda-e S.de S.,Oarroa, Grupo de pesqUisa 'em:Epaino.'de FisTca. I de Fisica, 4JF121.. levontarTh inventarie dos estudantes (escola
tecnlOa
- 00jeti:Vadi 11
.
•••
•
awn',
regularHennturna) , sabre aw.vgries formaa".be ehergia ,.-.6. :2).:zonbeter, quail - a
•conceita
cientifico
da
da
preentio dOalmabO'r•sobie - as proprjedacleauniversaia
-.pode•ser fni.to 412e).a)Energia,(*natureza'u o que -,:energia -favo
,•
j'aStrumantO de'irdbalhO: QUestiobeitibrespdOdide utiliiando-se
Poster, 'Oe;Mbstra lalltuagiies , que envolve diversaa'forMas .-- de:.energia a partir de '
convertorea identiflctiveia (carro,JV„.foiio, iOiadaira. central termoeletrica:
linhaade transmisaio, etc).
Rro
:0;titudO , AdtenVoivido em sale de aula de OsIca pelos prOprios
fessores (aesquisa participative), se justificapafas'dificaldabet de:•compraans5o do conceita'cientiTicp de . eneigia e a sua iitporb5ncia curricular como conceito centralizanor -:de'todos as feniimenas naturals. assim como pelo fato qua 'a:
palavra energia teM-vArias conotacaes na linguagemleiga.nue prabisam ser cOnbe
cidas palb-:profeasor - quando prepare seu material dinitlao.
A compreens&o :PientOica Rarreta:do conceita.,de Energia permitiri-sua,
transferencia e:pplicago:Rara situacties 'do context° dtario dd - cidada- o. que deye poasuir'fUndame°toa objetivos pare a tomada de dacialies de barter socio'bolitico, no seu die-a-die.
•
•

'

-

•

1

CONCEPOES ESPONANEAS DE ALUNOS DE 1 2 .E 2 2 •GRAUS•TSOBRE. RADIOA T1VIDADE ,.- RESULTADOS PRELMNARES
Sya , DE.DT ESTUDO COMPARATIVO- Ozimar dail

Pereira - SAAD/Sociedade'de4b.stronomia:e Astrofisica da'Diadema/SP

. .

.

•.

A pesquisa realizada.vi2a a levantar as cOncepOea, !' espOotineas de: eetudan
tee de..111 .:a 2,9 Hgrau :quanta a varioaconceitos relbcionadoa:com a-.redioativAdade4
radiageo. lixo -nuclear, irridiacao, contaminagapposigao, 'efeitesbiologiCos,
usioa nuclear,'raios:A atc -. - -.-C..
. ..Paratal foram opliados questionarios divigidos : eM duas paries: nal,ri-.
maira, p esludan'ts construia uma eScalA de expoSiad-a'raliago.ss idnizantes a
partir diyariss-situagoee,apiPsentadas; os_aegUnda, ela':davie .indicar corn vet,.
dadeirO .1141f°404 - simPlasmenta, a sue opiiiiao a- ieSpeito :de afirMagoes fe1 taS.
A PriMeira. parte,fol beseada no artigo i de 0.. Ronan a U. Genial - From ..Assumption of knowledge to knoelegeable Considet°iiens4 A claesaClivity onqo
nizing radiation and. its biAlogical'efecta,:(19.80,.1At.J.SC.Educ,10,5,oct-dec.• '.
42a. parte Vol beseada no livreide H. Eijkelhof (1990)4 Radiation and risk in
Physics EduCOtien, Utrecht,The• Netherlands.
Respbnderam'is. OqeStoes 400 estudantes, apromieadamente, da EESG "Car 12s Eduardo':Vil;alve e da EEPG , "Dr.Alvaro de - .Souzi_LiAre'aibas da capital de .
Sao Paulo. A analise,dasrespostas . mostrp a conceOgeo.espontinea dos estudantes
sobre-os
- tamai tirades corn nftida diferenga Antra a visao'dos estudantes a !rde,
finigao Cientifita. .
.
.
..

0 QDE FENSAM AS CRIANCAS ACERCA DOS FENOMENOS TERMICOS
Teixeira,O.P.B., Carvalho L A.M.P. Campos,G.,'Castro,R.S., Espinosa,R., Garrido E
Nascimento;L., SilVa D. -, .FEUSP.

Nesi-e.trabalho pretendemosanalisar quaffs as nogOes, qua os alunos apre .
e conhecer as caracterlsti sentamrlgiocetdar.,0objiv
casdonep thasd-cringe7,4laos'die.
Urn prot.ocolb.00m eels questaes envolvendo'si6iage5es.acerca' do :calor,
Vol elaborado sendo os alunos entrevistados clinicamente.
Uma arlfilise das respostas Vol realizada procurando-se com.isso estabelecer os.Modelop de raciocInio causal utilizados pelos alunos quando defronta
dos corn tais tituagaes.
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DTDRACONCtITIJAt DA MECANICA CIASSICA - Maria Nobre Ota
tESTN
(Deparfamento de Fisica - Unrversidade Estadual de Lviidrina).
Nd-disserticao apresentadd ao IFDSF-FEDSP pare obtencie do titulo de
meatre ao considerar-se alguns aspectos da natureza do conhecimento de.Fisica foi - ressaltado a necessidad•.de as apreender urns teoria de modo global, 'conectandO - se.as diversas perces-entre Si e a totaliddde em que se en
contram. FecalizOb-se A stencao no faro de que os elementos das teorias da Fisi=
ca eetao, de certa forma, organizados e hierarquiiados de tal mode que formam um,
sistema de relXcoes denominado estrutura conceitual. Neste trebalho eugere-se um
modelo de representaciio da estrutura conceitual da Mecinica Classica. Para isto,
foi construido um maps conceitual que apre$enta os elementos desta teoria (atravie de diversos retingulos) e as relaciies entre eles (atraves de linhas de conexie,"intre os retingulos). Todas as linhas estao representadas da mesma forma, em
bora as relac'Oes por elad indicadas apresentem diferentes graus de complexidade7
Tal complexidade pode ser a nivel de detalhamento, onde.uma, linha pode ser substituida por 'um conjunto de outras linha ou subestrutoras, maiX detalhadas;_ou de
riva do faro de que ump linha node representar simultaneamente interpretacoes di
ferentes da relacao entre os elementos dentro da teoria. Estes diferentes siinif
icados acompanham o mapa conceitual e, jontamente : com ele, constituem a estrutu
ra conceitual da:Mecinica Clissica. 0 conhecimento das varies interpretac;es
do
mesmo mapa conceitual permite a cada leitor encher, de maneira diferente, o formalism° da tennis de aignificado. A e'nfase que cads um di as partes da estrutura
determine a imagem que cadet um tem da natureza fisice relative ; Mecinica Clissi
ca. Este trabalho tem come obletivo tornar explicit° algumax interpretac;es que
a estrutura 'conceitual da Mecanica Classics ermite.

CONCEPcOES.PREVIAS SOBRE 0 PENDULO SIMPLES
Almeida, L.C..de; Costa, I.; Lopes, C.C.; Miranda, A.C. de (OFF)
- 0 movimento pendular fez parte do programa em diversos niveis de escolaridade, assim
•
coesideramos relevante o: - estudo sobre as concepOes previas dos alunos a esse respeito. Os
principais objetivos do trabalho sae: i) conhecer as concepOes - pr4vias dos alunes, ou se. ja, necoes adquiridas com ou sem aprendizado formal durante varios anos; ii) buscar um con
filto conceitual, atraves da utilizacao de atividade experimental, durante a apresentacao
do , conteddo; verificar as mudancas conceituais ocorridas, apds o estudo formal do assunto com a realizacao de atividade experimental.
Masse amostra foi constitufda de 3 grupos com as seguintes caracterfsticas:
grau, de um colegio da rede pdblica, no inicio do ano
• 'I - 29 alunos da 1 4 serie do 2 2
letivo; II . - 9 alunos do 39 perfodo do curso de graduacao em Farmicia que jd haviam estuda
do o assunto; III - 13 ,- alupos do curso de Engenharia que tambem jA haviam estudado o as sunte tedrica e experimentalmente. Aledi - das - concepOes - peevias, - foi possfvel verificar que:
os alunos que j5 tinham tido oportunidade de contato com o assunto experimentalmente tive- ramethodspna14etdplico.questnAr;dmafoglbtividade experimental proporcioneu bons resultados desfazendo na maioria dos casos o canceldepois
do
experimento
os
alu
to "errado"; pelas mudancas de percentuais observadas antes e
.
nos chegam ao conflito, embora alguns mantenham sua resposta nas duas etapas.

CONCEPCOES DO PLANETA TERRA POR ALUNOS DO SEGUNDO GRAD - Lilian
Nalepinski e Luiz.Carlos Gomes - Escola

Estadual de Segundo

Grau Manoelito de Ornellas - P.Alegre,RS.
Entrevistando alunos de varies escolas de caracteristicas diversificadas de
Porto Alegre, constatamos que, embora o aluno de Segundo Grau ja tenha es tudado Geografia da Terra, rudimentos de Geologia e Astronomia em Ciencias
no Primeiro Grau, bem como tem facilidade de acesso a informacoes junto as
revistas, filmes, videos, etc, ele ainda tras consigo concepgoes primitives
auanto
sua localizacao emrelacao ao planeta que habita, ao sistema solar
em geral (Lua, Sol e Planetis) e as outras estrelas.

a
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, ROVIMENTO...ANALISE„MEXONCEKAW, ESPOTANEa.
I
ATRAVES SEAM ATIVIOADE', EXPERTMENTALICONIALUMOISAIC:27 E.3-.'GRAUS
(04 ►0m► tm' VeAZOV; ds ' A1441Natv Z44,04u4a, e ►VO, JaNafte:. IF lop)

'Este-tradalho tern coma otiJmtkvA.4nakisar.aa.ConcePcoei
eapontaneaS dualunos be:c4f4T-intis Orautlie OnstrucAo; (alungs ,t1g .
,relscao. a
270rau,i de`, 317sraU'Ae -, PsiCoVOSti: e
possuindo
r
trailtoriaide:usw-esfera*e.m•
lanOda, ' , Ver"tteakeepii
MtriVes de um
construido um.carriRhO:com - Um,.penuino,
Ao i4uno
iteCanismo de disperojancaya 'verticaleente'uma.MSfera_
.
escolha%
Ae
ulna proyavel '
era-.apr.esentado Uma - questao sobre
obaervar- . . o
trajetoria corn sua justificativw.intes'il 4600i 'Ogle
carrinho eM, movimentA
Osparo. di esfera'
J. F;icca, ,, Y.
AoSouMe
pesgulsadores: A.
Apontam:94e-a yelocAdade. e trajetorie sao vistas comp conceitom
siistega-cle
rqiereijcia,
•
'absolutos-m, nao estao ligados cam A
Analisamos.neste trabalho; coma este concejto e-constrUido nab so
'ensino ma's,
por glunos cOmAifergntes escolaridades e- areas
antes
a depots: da
tambem, asjeodificacoes nas just
obserVacio.,:pelos ilunoida.ati'vidade'experklental.

I

Neste.trabalho aOres'entambs'.bs..resultedos - Aa:anillse de ConteLdo
des_ respostas-didai a orn.quistionir'io,' por•estudantes des qUatro
series do ma§isterio, coT'Objetivo Ae identificar modeloi expl*C.tiVos pare
os
feninenos da termodinimica:
- '
As' expressoes.e explicacOes que podiam'ser 'consideradas como.evidincias
do ponto de vista do sujeito, conclUzirraM `a Um quadroAe "idelai"
'ribs ,ley.acr.a .
concluir queA fato dO-sujeitO admitir dois.jipes de.celor
luente":
e
"calor Frio". - I . e'v-os a 'cons'iderareM Aue; a temperatur'a ambiehte e, um re'feren‘
vial iMporCante%para.u6 corpb perder frib ou valor; oar ejlinajonte de Irio, e
de calor; corpbs.com:tmperaturis difenentsugereM.Calores biferentes, ialem de„.
uma fonte.7ine5go6vel"
detei-minar a temperature final .
dos objetbs:_ri er:outro Aido,fa'preocpacao dos ilunos ab:.deScrever corn betalhes
o procesS6 - deequiljbrio mostra que_sua analise e feiti:a partir de Aois critirios, a sensacao e a medida bbjetiva.

I

A

Relac:ao

ENSINO / PISOUISA na percep6o:de docentes universjtario

e

de f;sica. MariaCi.istin'a M. Martins

Procura-Se;. observando onaliticamcnte
Univers-idade

cao

Myriam lira.Silchick.

os docentes dos Institutos de U;sica da

de. Sao Paulo e da . UnivOrsidade Federal da Bahia ; verif i car a percep

destes sobre a rela6O ensino/pesquisa

ensino

e

as consequenciaS dessa

visao

para

o

superior de -fisica.

breito UkiJevantaMento de onini;o ,
6o do funci.onamento.dos Institutos.
que naprLtice acontece entre o

caracterizando'o problema,

seguida de. descri-

Tais dados alertam• e denunciam a dissociacao

ensino e a pesquisa esaponta as consequencias des

sa vis;o.tanto para o ensino quanto pare pesquisa .
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PAINEL
HISTORIA DA CIENCIA
DIA: 23/01/1991 - 4a. feira
LOCAL: Sala 05
COORDENADOR: Ruth de Castro

AINERCIA DOS LIVROS DIDATICOS. Adelino Antonio da Silva Ribeiro. Universidada do Amazonas - Instituto de Ciincias Exataa - Departamento de Fisica..

.

.0 Principio da Inercia e uma das formulagOes mais importantexpara a compreensio da tran
sigao da Fisica Aristotelica Medieval para a Mecanica . que se desenvolveu a partir do sec.XVII.
Influenciados pelas ideias de Piaget diversos trabalhos publicados,na area da psicoginese da
aquiSicio do conhecimento cientifico,ressaltando o extraordinirio paralelismo entre o conteildo das explicacees que os alunos manifestam para um corpo se manter em movimento corn aquelas
que foram dadas por eminentes "FilOsofos Naturais",ao longo da NistOria da Ciincia.
Ao analisar-se,contudo,a abordagem do referido principio atraves dos liVros diditicos
de Fisica utilizados nas escolas de 10 a 39 graus de-Manaus constata-se que a visio predominan
to e.a de que,o Principio da Inercia elaborado
por Newton foi um ato de iluminacio divina o
_ 'que,evidentemente,esta em contradicao com os recentes resultados realizado nas obras de Newton
No entanto: . sendo o livro diditico, talvez a enica,fonte que os alunos e professores utilizam
a perfeitamente previsivel que.tal concepcao prOpiCie a falsa em suas xespectivas atividades
consclIncia que a apreendizagem de tal principio seja evidente e imediata em detrimento,de uma
discussiO seria do nivel de abstracao e de complexidade conceitual inerente que a assimilacio
do referido conceito requer: •
'
A finalidade, portanto, deste trabalho e a de, apoiado nestas fontes histericas confiavets a disPoniveis, ressaltar como a ideia de movimento como um processo foi, do ponto de vista histerico, longamente preparado e que necessitou, para chegar a formulacao final de Newton,
sofrer virias transformacoes. Neste sentido, fez-se um sintese histerica das diversas etapas
pelas quais passou o Principio da Inertia, aublinhando as explicacOes caracceristicas sue ide
tificam a estrutura teemicade cada uma delas de modo que se possa acompanhar as mutagoes do I
conceito e a superacao de uma etapa por outra.

EXPOS100 COMEMORATIVA DO CINUIENTENARIO DA DESCOBERTA DOS
CHUVEIROS PENETRANTES NOS RAIOS COSMICOS.
Eduardo Adolfo Terrazzan/IFUSP e

Ernst Wolfgang Hamburger/IFUSP

Penha Maria Cardoso Dias/UFRJ.

0 primeiro experiment° de Fisica realizado por uma instituicao brasileira a que teve repercussao internacional foi a descoberta dos chuveiros
penetrantes em raios cosmicos por . Gleb Wataghin, Marcelo Damy de Souza Santos
e Paulus Aulus Pompeia, publicada em "Physical Review" de 1940. Este trabalho
marca o iniCio da fisica experimental em Sao Paulo, mas e pouco conhecido nos
dias de hoje. Uma exposicao, constante de 26 paini,is foto6raficos.deh0cmx60cm,
foi-organizada para divulgar, entre professores e estudantes de fisica e de
.ciencias, o significado .e a repercussao deste experiment°. Foi levantada a
historia dos estudos de raios cosmicos e do inicio da fisica no Brasil, inclu ,indo entrevistas com Marcelo Damy, Paulus Pompeia, Cesar Lattes e Oscar Sala,
realizadas por Penha M. C. Dias e Amelia I. Hamburger. Os paineis foram elaborados em base a publicacoes originais e as entrevistas.
A exposicao foi inaugurada durante Simposio Comemorativo em 22 de
outubro de 1990. Depots de algumas semanas de permanencia no1FUSP, foi montada durante uma semana no IFUPe, em Recife, e atualmente em Sao Carlos, durante
o IX SNEF. Para os proximos meses podera ser exposta. em outras instituicoes.
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NEWTOWX.MACH: - OS.PRINCITIOS DA MECANICA.. :Irinea.L.Batiatae Maria
Regina4awaniura. * CAPES e Institut° de.'Flalea,da USP.

NesSetralialho preteUdeMOs. aprofundar a compreenS73odos:pr4ncipkOs da
MecLlica:NewtOpi'a4a, atraves de 1.6studo hiStericoePisteMOlOgccri: visando o
ensino de TIS/6a - :em *cursos liegicos 'de 3Q grau.. .AtiCodaMos as .ct4ticas
cobtundentes, de. E.::'mach- aos conceitOsi newtOnianOs;:particUlarMene; dejcirca,
massa e espaco,. COmPOr-SmoS, as prOpostaa :de Mach, f.'or60adas.no, final do seculo
pa4ado_Segundo ' .'UMS.cOncePc;o erviOirico 7 Pos).tivisa:ccim 'ailuel - as , formuladas por
Newton qUase -ireS secu1cs antes.. ESsa cOMparac'io enVofve,taMbem.a.discusSao de
exemplos hiStericos
ou seji, de exeMplospropoStoS dentrO de um.
determinado COnteko hiStOeico blscando . esclarecer conceitos,inovadOres
possa . ter
aceitac3o para sua epoca. 'Acreditamos ClUe 'esse cont ra ponto
um papel esciarecedor para a compreensao da formulacio desSes .canceitcis fisicos e
sua Posterior: utiiizac3O no ensino.

1

HISToRIA DA CIENCIA:COMO E QUANDO USA-1.A - NUM6pRSO'- DE CALOR - E.
TEMPERATURA PARA '0 SEGUNDO GRAU

Castro,.W.S.,.:CarvalhO,A.K.P.,Campos,G.,ESpihoaa;ii.,Garridot„Gpsciols,V.)
Laburu,C.E.;Nascimento4L.,Silva,DTeixeira,(Y.P.B.pEUSP

A,•partt .r,de umailesquisa bibilogl'afica fajta para levantar' as.princi-,
pals Adeia:Sacerca,de - feriomenosermicos ao longo.da hi .sOriaelab.orarricis algu=
mas at0/idadesnajorMa de leituras informativas. Essas leitUras;foram usadas
regularmente'nUMa das'thrmas envolvtdaS no projetc-e'esporadicamente nas outras. Neste painef'discutiremos a validade destes recursos e as possiveiscontribuigaeaqUe'seu:uso trouxe para o curso comb,lim

I

Galileu; A Mensagem das Estrelas e a Inircia..Gleria Queirez e Luerbio Faria
Universidade,federal fluminense.
Uma leituraAp•iivrol"kkensagem das-Estrelas"
Galileu
levou a desenvolver uma unidade
para Curse's de-tretnaMento,de professores de 10 e 20 Graus, associando .temas de.Filosofia e Hist6ria da Ciencia ao:ensino da lei da inercia. A aventura. de . colocar a Terra em movimento, nio co
mo uma mera 6 .106tete.".pare'salver aparincias, levou Galileu a apresentar neste livro de_1610 reli.
tos de
primeiras.observacbes sobre a Lua, Jupiter, Nebulosas, via Littei etc. feitas atra'Nes de:uma4uneta.uut apes'ar,de muito simples era considerada por ele "um oculo perfeito". Hoje
em dia' quando.um aluno da escola de 10 grau "sabe" que a Terra se-move ao redor.do Sol e gira em
torno de si 3r6p0a, como bs demais planetas, nio, imagina como.foi difitil defender isto. As
objecoes 1eventedai, na.,epota de Galileu, ao.Modelo:heliocentrico de Copernico, diziam respeito
a diferencas, tinto estruturais quanto ao tipo de movimento, entre a Terra e us demais astros ce'
lestes. Tais'Aiferencas, admitidasnos Sistemas.deMundo de Aristoteles ou'de. Ptolomeu, foram, cif
luidas por Galileu ayav:es'da Aescriyao de sues meticulosas obserVaceesacompanhadas de arguMeT1
tagees. A unidade.leVada 0.professores constituiu-se numa palestra sobre Galileu e sua obra, se=
guide de atiVidades , de ensino ativo de Astronomia. Nela se mostrou a'rel'agio entre a - Mudanga.para o , sistema'heliocentrico e o desenvolvimento do conceito de inertia.

nos

seas
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ORAL
TRABALHOS EXPERIMENTAIS
DIA: 23/01/1991 - 4a. feira
LOCAL: Sala 06
COORDENADOR: Ana Tereza Filipecki

I

FAZENDO PARA ENSINAR: UM LABORAT6RIO DE'BAIXO CUSTO EM OTICA GEOMETRICA. Cicero Jose da Silva e Shirley Takeco Gobara - Departamento de Fisica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Uma das dificuldades apresentadas pela grande maioria dos professores de 19 e 29 Graus para a neo prograMacio de'atividades experimentais no ensino
de 'Fisica em Campo Grande 4 a inexistenciade laboratOrios e a falta de equipamen
tos nas escolas da rede oficial de ensino. Somando-se a este fato, o professor pa
rece neo acreditar que a possivel programer atividades experimentais em uma sala
de aula com materials simples de facia aquisiceo. Tambem nio basta dizer ao . Professor despreperado que ele deve realizar atividades experimentais com seus alu
nos, mas como faze-las nas condicOes de nossas escolas. Nesse sentido, este trabalho tem.como objetivo a elabOraceo e a adaptaceo de protetipos simples de baixo
custo, o desenvolvimento de tecnicas pare a construcio desses prototipos e princi
palmente ensinar essas tecnicas. Inicia1mente escolhemos atividades em Otica Geometrica incentivados por alguns prototipos jA existentes e pelo interesse de alguns professores de 19 a 29 Graus. Baseados nesses prototipos reproduzimos, aperfeiOambs e adaptamos uma serie.de materials, tais como, condensador, lentes e
espelbos esfericos constituindo-os em um kit que o4)rofeSsor podere reproduzir em
sua.escola.

UM EXEHPLO OE UMA "MAQUINA TERMIOA" - A. T.
0 PATINHO BEBEDOR:
Filipecki, E. P. de Souza,e S. de S. Barros. Grupo de Pesquisa em
Ensino de Fisica, Institute de Fisice, UFRJ.
Dentre as varies tecnicas para. reallzaggo de ati vidades em sale de au
is o video possui vantagens especificas, quando utilizado p era demonstraggo de
situagoes que pela sua natureza nio s'go facilmente "monstra veis", baixo custo
tempo de eplicaqeo versatil; permite que o professor use o tempo de aula pare
discutir fenamenos e conceitos ilustrados e-represents a re alidaoe de forma muito acreditevel para os alunos.
Apresentaremos o funcionamento,O.e um brinquedo, o patinho bebedor, co
MO um exemplo de "mequina termica".
0 video apresenta a fisica do sistema em tres ni veis de complexida d e
intelectual crescents: i) observaggo do funcionamento do p eto (o que ele faz,em
ii) descricgo dos me
que situagoes), familiarizando a observador com o sistema:
canismos com explanacOes qualitativas, introduzindo conceit uaceo fisica pars .ex
plicar o funcionaMento do pato e• ill) eanglise dd ciclo t ermodin5mico ideal(mg
quina de Otto e ciclo de Rankine) g felts em termos de fund amen t a go t e mod inami
ca qualitativa (diagrams de fases e distribuigeo de Maxwell I - Boltzmann).
Esta forma de apresentaggo permite que o video s eta Gtil pars diver sas clienteles, do primario ao universitgrio e sera explore da para o desenvolvimento de videos sobre o topic° Energia, ore em programacgo.

-
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I 1130'00 liTECTOR SOLIZIO DE TRAcOS CR-39 EM PRATICAS DE FISICA
NUCLEAR. Evangeline Marcia Lima dei.Macedo, Emilio ZUleta .ailbee • Joao do DeUt'Pinbeiro .Filho (Departalento de. Fisice,-Univereideds Federal Fluminense).
0 detector s5lido de tragos CR-39 (plastico termoset) possibi
lita a realizacao de variasTraticas em discipline* de area AeFitite Nuclear.A
For exemplo, na deteccaO de prOtons, partfculee alfa,,Tragmentos de fiselt
etc., e na determine0O de ativIde'dee de amostras radioativat.
Presenteaente, estamos: usando no IF/UFF..o CR-39 em experilt7
cias.de deteccao. de partionlas aifa de. uma fonte elaboraClo '"da
experiencia', , seguimos os:seguintes passos: i) Exposiglo de places de. CIT-397 A
fonte de Ali7241; ii) Ataque qufmico des places de CR-39 com ume.solucto adequa.
da de NaCR numa dada normalidade a temperature; iii) Identificaggo e contagem
dos tragos observadot ad microscopic) Otico; iv) analise dokeventos observados;
v) Determinagio:da: atividade da.fonte; vi) El-toil:Iola de medidae.'
Esta.tecnica de detecc4o de radiacaes nucleares eats send° ap
cada nes disciplines de FieiCaluciler e Fieica Moderns II dO,Curso te Fisiba
do IF/UFF. Oa resultados obtidos nee experi4pcias realizadescpelos alunos estae em bom acordo com os anteriortenta-obtidos'em contras trabalhos.
,

%lune de Fisica Nuclear do IF/UFF, Bolsista de Iniciagam CientificalFAPERJ

KIT EDUCACIONAL = BANCO 0E PESQUISA OPTICA
Tratu-se 'de um KIT EDUCACIONAL dirigido ao'ensino de lg a 2g
graus, para reali'zacao de e.nsaios em.Optjca Geometrica com 'ehfase na
experimentacab.
Com

referido KIT podem ser realizados 50 (cinquenta) ensatos'.

que cobrem o programa basicq de optica geometrica.
Os epsaios sao realizados sabre uma base 4e madejr'a que sobre - si
e colocadiuma folha de papel para registro do fei.xes.de'luz. As medidai
sao feitas diretamente sobre os tracados e permitem, com boa Orecisao
obter core4lagoes de grandezas opticas.•.
0 material vem acondiCionado.,em maleta compacra y'amparado por..
um detalhado manual exoerimental quedescreve cada ensaiorealilado.
Os temas gerals tratados sao os seguintes:
Principios da Optica Geometrica
LeiS da reflexao regular e difusa da luz
Lefs da refracao, (Tami . nas; prismas, lentes, filtros etc).

BOBINA DE TESLA: ALTAS TENSES NO LABORAT6RIO DIDATICO.
S. M. Arruda e C. E. Labur; (Grupo de - Ensino),',,D. 0. Toginho F. e H. Saito (bol-.
sisters) - Departamento de Fisica - UniVe'rsidade Estadtiel de Londrina - UEL ..
A bobina de Tesla a um equipamento que produz altas tensoes der ordem de Ri7
lovolts, tom correntes alternadas de alta frequencia (MHz). Com ela g possivel
realiza57to de diversas experiincias demonstratives interessantes, que despertam
a atencao e a curiosidade dos a•uUMs. Ex:•efeito corona, simulacaO de relampagos,
para - raios, estudo do isolamento, blindagem eletroMagngtica, descarga em gases r_
refeitos, descarga 'de eletrpscOpio, producio de ozZinio, etc. Nesse trabalhp apresentamos as descriioes de dOis construidos' no Depto de Fisice (UEL),
bem cow,' as experiencias mencionadas
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LADORATORIO MOVEL.DE ENSINO,DE,CIENCIAS' - "LMEC"
-

fJeranimOj'reire•—.M. S.de.Oliveira/Sec.Educ.e'Cult. do RN

•
Este trabalho tem comp proposta &presenter uma alternative pax& grave• probleMa: , da , ausencia Aas-aulas piaticas de.Cientiaernes escolas pfiblicas de Natel(RN),''
ern funclOprincipalmente da%falta de laboratfirios. A ideia a montar Um Lahorede.Ensino de Cancias corn objetivo de cobrir todas.ss escolas no
eno.letivo.•. 0 aepecto m6vel apresenta dues grandes vintagens: ,Eccntrnlico (baixo
custo) e Alto rendimentorw ,que diz respeito an Ensino-Aprendizagem (Equipe• de
professnres . capacitidns):E colocado por virios-pesquisadhres que a atividade
experimental apresenta nivel& Innis satisfat6rioe de aprendizagem que as tradici ,,
- apresenta a componente ppicolAgica de aumentar a giau de
vatsulrnoicae,
datisfacio.para assistir, participar, epiender e reter os assuntos tratsdos. Em
uMa.pesquisa realized& corn os professores de ciencias.das escnlas publicas,. cons'
tatemos.4ues 85% consideram'a laborai6rin uma ferramenta importante nh aspecto •
da Motive:v 5
. o; apenas 10% admitem'que em raras hcasies apresentam atividades
ticas em sale de aula; apresentam cursos de nivel superior com gladuacin em DIO
LOGIA LIC.:(901). e'CIENCIAS) . um pequeno percentual de professores que apresennossa prhposta . tem come meta contribuir pars
tam cursos de . aperfeicoarneeto.
dirninuir o eitO.Indice de'evasio e repet6ncia nas escolas pUblicas, chntandi:chm
uma metodologia:modetns :beset:de...ern recursOs audio-visuais, que corn certeza motivarfi0 oe eitudentes Ootiguares:

IITRILHO DE AR EMPRECANDO MATERIAL DE DAM CUSTO. Jorge Roberto
1Pimentel, Vitor Betio Zurnpano, Lucia Tamae Yaginuma. Departamen
to de Fisica - UNESP - Rio Claro - SP.
Descrevemos um trilho de ar, feito com material de baize. custo, .com
o objetivo de facilitar sus reproduciio, principalmente nes escolas secundirias.
Ele permite a realizacl'o de experimentos Aue envolvam a anilise' de velocidades
e aceleragges 1 contribuindo. pars que sejarn introduzidos a fixados alguns
con
ceitos de Mecanica. - Comp'Oem-se de uma pieta de ar, carrinho e um cisterns de re"
gistro. A pieta e construlda•a partir de um - tubo de PVC, normalmente
usadW
em instalaq;es hidriuticai, ao longo do qual s;o feitos pequenos orificios
por onde sai o ar necessirio ao funcionamento do equipamento. 0 fluxo de ar e
obtido acoplando-se a geld& de um aepirador de p8 domestico (ar expirado)
a
pieta. Os carrinhos sao construldos com "nipples" de PVC a dotados de pequenos
que servem pare acionar o mecanismo de registro. Este i compost' de uma
aerie de interruEtores . magn;ticos.e de um marcador de tempo, tipo PSSC, que
funciona ligado a redo. 0 conjunto todo; austentado numa base de madeira dots
da de parafusos de ajuste. Os resultados experimentais permitern a construqa;
de grificos com os quais podem ser analisadas, poi exemplo, as velocidades ins

tananea a media been como • aceleracio do movimento, caracterizando-o.
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ORAL
FORMACAO DE PROFESSORES
OIA: 23/01/1991 - 4a. feira
LOCAL: Sala 07
COORDENADOR: Angel Fidel V.PeMa

CURSO DE APERFEKOAMENTO EM FISICA EXPERIMENTAL: RESULTADOS
E AVALIKAO
Angel Fidel Vhdhe PeBa, Silvio :Rainho Teixeira, Cristiario AmaralCarboggihi di Giorgi- (*)
Departamento de Ciencias AMbientais (•) Departamento de Educag4o.
Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UNESP - Campus de Tresidente .prudente
A proposta deste curso foi apresentada no XIII-SNEF, em 1989. 0 curso - foi reelizado .
em198/0,naUNESP-CTetv25alunosmriced,qafs12oncluirm.,daes
(360 horas). As 12 unidades de 30 horas cads, abordaram toda•a proposta curriculer.de Fisica- •
pare o 2s grau, tendo sido desenvolvido, em media, 13 experimentos por'tOpico 4mecanica,

-,ele-

tricidade,.magnetisMo, Otica,, termologie). Dentre os aspectos positivoe destacadoS peios . ,par
ticipantes pode-se citar

os

seguintes: flexibilidade deliOrrio,aus:encia de aules:teOricas , ',

substituig5o do professor por um orientador de trabalho, a interac5o"do grupo na finalizegao
de cada unidade, etc,

I

CLUBS EDUCA00 DA CIENCIA
,
Desde que comegou a der Buie no interior de Mines Gerais, a Prof. Nilme Merie - vi
geto AraGjo nrocurou formes de incentiver as . experiencies em sue discipline corn
os seus elunos. Tenteve sempre copier es preticas'dos livros. Pare fazer_es ex
peri;ncias, os estudantes utilizevem palitos de picoles, seringas de injegeb, con
tes gotes e outrns materiais.Os elunos do . 12 Greu do Grupo Flor do Futuro, por
exPmplo reletnu em seu cadern. inho a surprese que teve qu,=ndo foram verificar ..e.
existencie da presseo 'etmosferica. "Colocemos use late tampede corn ague pare . farver, lembre a ettudente Aline C.Fieredc), "Ai a press;o dentro.ficou.tie
.. .
que a lete.estoureu no nosse frente. Corn a •ciencia, eprendi e neo ter mais medo
de naturere7 coots Aline'
REVISTA VEJA de 21 ..11.90• .
,

•

,

.

.

.

No FEI ,IT de Fisica, e Cenadiam Association of. Broadcast
periencia,cujn ohjetivn ere ajudar os profe7sores no
.nrograme dedicado, em um tergo de seu tempo, a parte p
liou que os professores o considerarem muito que
neire de eprexenter os progressos elcengedos ere superio
hores livros. PLANEJAMIENTO DA EDUCACAO -ur LEVAICIAM
E PROSPECTIVAS. 3a. Edigeo, Tradug;o de Paulo Rogerio
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.

ing reeliznu recente
r . meio de difus. ;° de um
rat
ite; um ing,:erito
em sue opiniao, este ma_
r a oferecide pelos melEfijO MI141._AL TE'P,RCEILEVA5.
Guimarees Esmehhoto.

mann e

rco

A FISICA NA-FORNACAO.DE PROFESSORES PARA AS SERIES aNICIAIS. Fernanda Osterda DFRGS.%
tonio Nbreira. Instituto de

Descreve-se o use de uma.estrategia instruciOnal, na discipline Fisica, com 33 alunas do 29 ano
do 29 grau Nagisterio do Institute de-EdUciicio.Gal. FlOres da Cunha (estola pUbrica de Porto
Alegre formadora.de•lrofessores pare as series iniciais). A justificative da - pesquise.este. baseada em entrevistas feitas coM.professoras das'aries iniciais do Ipatituto de Educacio. Nessas entrevistas foram detectados quais os conceitos fisicos introduzidos nessas series e quail
as difinuldades enfrentadas pelos professoras ao abordar tais,conceitos no ensino de ciencias,
tendo em vista a forMaCio que receberam no 29 grau Nagisterio. Ao ensinar-se,' entio, as futures
profeasoras•das series iniciais, procurou-ae dar a elas uma Plaice conceitual. De maneira quail
tativa,.trabalhou-se os principais conceitos, fiiicos identifitados comp problematicas nas entre
vistas (por exemplo, peso e massa, forca-e pressio, calor e temperature), procurando-se promo
ver a diferenciacio progressive e a reconciliacio . integrative desses conceitos. A' estrategia '
utilizada se baseou, prindipalmente, em discussOes nas quaffs as alunas expunham sues ideias e
faziam experiencies que o.profeesor aliava a argumentacio teOrica. Com isso, buscouLse facilitar a conatrucio dos conceitos fisicos pelos alunas. Sao apresentados resultados de pre-testes,
pas-testes e testes de retencao relatives is unidades "forcae movimento", "pressie e "calor e
eficicia da estrategia. ,
temperature" que sugerem

a

itSICA PARA 0 MAGISTORIO.
Eugenio Bittencourt
Escola Tte. Rego Barros
0 ensino de Fisica nas series lniciais do 12 grau resume-se a estudos superficiais e estanques dalguns fenomenos fisicos, dentre os quaffs des
ticamos: a luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade, o movimento dos sorpos
celestes, as riudangas de estado ffsico e as propriedades fisicas da materia
Vistos assin, mulles vezes em series distintas e dentro de um caotico, embora
aordenado" conteudo programStico de Ciencias, onde igualmente perdidos, en em os fenomenos quimicos, os assuntos de Fisica nas primeiras '
contramos tamb
series do 1 0 grau sequer silo relacionados ao cotidiano da vide human e, natu
turilmente,da crianga que os estuda, nests fame tao ansiosa e acessivel a novas descouertas.
0 exposto acima evidencia o despreparo ciptifico de nossos(as) '
professorandos(as) e de certa forma, explica porque a dtsestimulante a sea (e terceiro) piano o ensino de Ciencias. De forma'que'
pre relegado segundo.
conceoemos o ensino de Fisica pars futuros professores de 1$ a 42 aerie do 1 2
grau, ao longo de todo o curso com, pelo menos, dues 4oras-aulas semanais, '
fundamentado em dois grandee aspectos: I. 0 Estudo Teorico-Experimental dal '
Propriedades Fisicas da Materia e da Energia; II. Estudo da Vida e da Obra de
Cientistas que se destacaram na construgao dos conhecimentos evidenciados na'
parte I desta proposta.

1

111AEXIIANDO COM CINCIAS NO MAGISTERIO DE 1 9 GRAD - OLIVEIRA, A.J.A; BONANDO,

P. A. - UFSCar / Centro Cultural Brasital - sao Roque - S.P.
Relata-se a experiencia de oferecimento de dois cursos na area de ciencias- parauma classe de aluno;
do 4 9 ano magisterio e para cinco - professoras de 1 9 grau ( la.
4a. serie). No primeiro curso (tra
balhando com ciencias - Astronomia) abordou-Se a ideia de.Ciencia, o emprego de modelos em Glenda'
e tOpicos de Astronomia que constam no curriculo de la.
4a. series( forma da Terra e seus movimen
tos, estagbes do ano, fases da Lua e Sistema Solar). Ao final desse curso foi solicitado pelos par= .
ticipantes que fosse oferecido um outro curso enfocando os topicos Origem do Universe e da Vida.
Apois a discussao de Ciencia/modelos, no inicio de cada tOpico solicitava-se aos participantes que '
apreSehtassem (de forma verbal ou iscrita) as ideias (modelos) que possuiam para explicar as ques toes apresentadas. Trabalhava-se com os modelos apresentados, questionando-se at que se chegasse
aos modelos cientificamente aceitos. A seguir discutia-se a viabilidade e adaptacees daqueles conte
tidos
metodologias para as situacOes de sala de aula. Como resultados pode-se verificar que: 1-)
Js participantes tern a visa° de Ciencia/cientista distorcida da'realidade. 2-) A ideia de use de mo
delos em Ciencia parece ter facilidado a Compreensao, pelos participantes, que o processo de aquivisa() de verdades inquestiona sicao do conhecimento este em constante evolugao em contrapartida
veis. 3-) Hi muita falta de informcees e de preparo dos futuros professores para o ensino de Cien - ias (tanto de conteudo, metodologia e valorizacao da Ciencia pare a formagao do cidadao).

a

a

e

a
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I

PRA QUE TANTA "QUEDA LIVRE" SE ESTANOS SEMPRE CONDICIONADOS AO ATRITO
VISCOSO ? - Antonio Jose Ornellas Farias - Depto. de Fisica - UFAL
Este trabalho procura inicialmente criticar a demasiada anfase que e dada.a movimentos
livres da presenca do atrito viscoso nos ensinos ba'sicos de 29 e 39 graus. Em seguida
mostraremos numa abordagem fenomenolOgica, que possa ser levada para'este ensino, como surge
a forca de atrito viscoso e como esta influencia o movimento dos objetos. MOstraremosr
algumas formas de se tratar do assunto na mecanica Newtoniana,aplicando a exercicios f
de movimentos reais no interior da atmosfera terrestre. Procuramos finalmente recomendar aos professores e autores de livros textos principalmente de 29 grail, que procurem abordar com mais enfase o atrito viscoso para que possa-mostrar aos estudantes, como ocorrem os movimentos e as limitacks que a aproxinacan*da-queda livre fica condicionada.
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ORAL
PESQUISA EN ENSINO II
DIA: 23/01/1991 - 4a. feira
LOCAL: Sala 08
COORDENADOR: Maria Jose de Almeida

I

OCINCEPOES PRE-EXISTEN1ES E CONSTRIVO DO CONHECIMENTO FTSICO: PROPOSITOS E
PRATICA PEDACOGICANO2 9 GAU . Henrique C. da Silva - Maria Jose P.M. de
Almeida - F.E. Unicanp.
.Foi aplicado, me duas turmas de 1 9 ano - 2 9 grau-noturno, nuna estola oficial em Canpinas-SP ,
um_provarna de ensino, cuja proposta bisica supunha a considerageo das concepcOes e conceitos
preexistentes dos alunos. Sua apropriaceo deveria'resultar de we trabalho, em sala de aula ,
com cariter nitamente participativo.
Tendo por terra A Luz, o programs pretendia contribuir para que os alunos compreendessem a natureza que os cerca do ponto de vista da ciencia, entendessem que o homem produz e usa conheci
Mentos sotialmente, e pertebessem influencias mutuas entre sociedade e ciencia.
Einalidades e objetivos especificos, propostos inicialmente, foram mantidos durante o ano leti
vo, mas o trabalho.foi sendo repensado, na sua execuceo, a partir da retroalimentaceo dada .
principalmente, pela anilise de verbalizacoes (escritas e orais) dos alunos e do professor .
Concepcoes deste ultimo, foram inferidas quando se tomparou suas convicgOes explicitas_com ele
tos do "fazer" em sala de aula.
_
introduce° em grande estala de textos de divulgacio cientifica na Ultima etapa do programs
sou a torrecio de trams no sentido de se procurar mais diretanente atingir as
finalidades
propostas.
.
0 trabalho reforgou a ideia de que a autonomia pedagOgica do professor e condiceo necessaria
Para um ensino cansequente._Cabe, portant° a ele, alem de executar, produzir e analisar, ainda
e com colaboragio, a prOPria aula;

r
•

ILEITURA EM AULAS. DEFISICA: INFLUENCIA DA HISTORIA DO LEITOR E
Maria Jose P.M. de Almei.da
FE-UNICAMP.

IDO TIPO DE TEXTO - Alan E. Ricon,

Pretendendo-se redescobrir a leitura como fonte de novos interesses,de in
analise de respostas a questoes
formaao e de gosto pela escola, procedeu - se
que acompLTI:laram textos de Aivulgagao em situagio rotineira de au
las de fisica no
grau. Numa classificagao preliminar foi encontrado grande
numero de semi-copias e respostas confuses, contendo frases desconexas, sendo
na avaliacito da professora a copia foi valorizada.
Em situagOes diferenciadas foram realizados dois estudos exploratorios.
rocurou-se verificar
relaciO dos. elmoscom textos em diferentes linguagens

a

22

a

'politica", "artistica", "jornalistica', "romanceeda",."cientifica" e
"poeti
a". 0 tema Fisica Nuclear foi pensado com base numa consulta, aos alunos, que
ermitiu tambem conhecer alguns de seus habitos e historia de leitura..
Os resultados pautaram-se em aulas de discussio apOs a leitura e nas res
ostas escritas, - a duas questOes que acompanharam os textos, uma especifica, e
utra que sondaria o universo de conhecimentos e preferencias do aluno.
Uma conclusao importante do trabalho: os alunos possuem conhecimentos an
eriores, que no processo de interacao com os textos e discussao posterior
loraram mais facilmente, permitindo que eles percebessem a possibilidade
de
oiler, aprofundar e ate Mesmo analisar critAcamente alguns desses conhecimen
os.

a

-76-

CONCEPOES ESPONTANEAS COMO PONTO DE PARTIDA PARA 0 ENSINO DE
oTICA GEOMtTRICA: UM ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL. Joao Batista Siqueira Harres
Fundagio Alto Taquari de Ensino Superior, Lajdado,RS e Fundagao•Escola Tednica
Liberato Salzano, Novo Hamburgo, RS.
t descrito um estudo que procurou investigar se um planejamento que tenha como
ponto de partida as concepcOes espontaneas dos alunos resulta em uma aprendi
zagem macs eficiente em relagaO a outro que nao as leva em conta. Para-detectar estas concepcOes fol elabdrado um teste de questOes objetives. Foram elabo
rados, tambem, materiais instrucionais correspondentes a cada tipo de planejamento que foram aplicados.em dois grupos equivalentes de - estudantea de 2?'.grau.
Sao apresentados resultados quantitativos evidenciando um rendimento melhor , do
grupo em que as concepgoes espontaneas foram consideradas.

PESQuISA-AcAQ, CIENTIFICIDADE E.PODER TWiSFORMADOR: Marisa CristihaNerraber
Costa, Faculdade de EducagAo - UFRGS:
*
,
Um dos pontos polEiTTE6slue tem ocupado a comUnidade'academica diz.respeito abs criterios de
cientificidade que sustentam as novas metodologias de investigagto alternative. .Tendo elas"se o-'
riginado, basicamente, de uma oposigao ao Positivism°, isto,implica tamb6m numa rejeig5o dosseus
parAmetios de rigor cientifico come.a objetividade, a . neutrandade, a historicidade, a mensurabi
lidade, etc. Mas, rejeitando-se estes indicadores, quaispadrbes ciehtificos estariam a oljentiF
estas pesquisas?
Embora esta questao esteja claramente formulada desde o seculo patsado, variadas tentatives de
resposta tem sido apresentadas e discutidas Oar filosofos, hittoriadores.da ciOn&ia e outros te61
ricos, desde entAo, see contudo colocar-se um ponto final na discuss5o. Felizmente parece,uma . no
va lucidez epistemologica habita entre nos, impedindo-nos dei.mais uma vez, responder
questAT),'
docnheimtfrMaogd
coma fez o Positivism°.
Este estudo apresenta uma.discussNo acerca da,cientifiCidade de,Oesquisa-agAo, examinando eqUi
vocos e controvArsias dessa modalidade investigative. UM exame de sue trajetOria constitutive
possibilita visualizA-la, desde .sua genese'ffr
inado.secule XIX), cooMo.ymajnetodologia'cujo, p°der trahsformador reside no prOprio processo de busca do cohheciment.O e nao apenas nos ,resulta-.
dos obtidos.
A intencionalidade - element° que coloca por terra o reqUisito de neutralidade como parAMetro
de rigor cientifico - 6 examinaba, principalmente, A luz das id6ias de Paulo Freire, idenPficado como um dos grandes contribuintes ao carter politico emancipatOrio..que a pesquisa-aggo vem.
adquirindo, especialmente na sua utilizagAo na.drea da eduCag5o.

- 7 7.7
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Pesquisa em Ensino de CiAncias
Abordaqem Social

Demetrio Delizoicov
O QUE SIGNIFICA E QUAL A PERTINENCIA DO TEMA

ABOTAGEO

SOCIAL?

O

exame preliminar de alguns pontos podergt fornecer

criterios para a discussiio e ao mesm6 tempo propiciar um recorte
no tratamento de um tema tAo amplo.
Antes de mais nada 6 preciso ter claro 'que, etiquanto
fisicos nap temos a competAncia especifica de abordar
bonhecimentos trabalhados por profissionais da Area de Ciencias
Sociais. •Que algum participante do grupo tenha condibea de dar
alguma cantribuic&o, devido

a

particular formacifib academica,so

fortalece a posicao de que o G.T. 6 formado por fisicos que atuam
.na Area de ensino e/ou na pesquisa em ensino.
Assim, 6 na relacao do ensino e da PesqUisa em,enpino com.
aspectos socialmente determinados e coletivamente enfrentados que..
sugiro seja enfocado o tema.
Tres pontos,no minimo,podem ser considerados.
O primeiro 6 que, o ensino e a pesquisa em ..ensino de
ciencias, fisica particularmente, ocorrem no contexto de relacoes
(la

PSC:01A P

da

eduraGA Algumas questoes merecem reflexAO e

discuss&o:
Que cOnceppao de educaQAo e de escola temos, implicita
ou explicitamente, ao desenvolvermos nossas atividades de anPinO ,
e/oupsqiamn?
Queremos formar um cidadtio que se tornarA umprofiesional
em qualquer Area? Que posse compteender, atraves da
especifiCi.dade do conhecimento cientifico, os problemas que o
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coletivo enfrenta? Que possa atuar no sentido des transformacoes
sociais?
Ou queremos capacitar

o estudante a manipular

conhecimento cientifico pare proaseguir seus estudos?

Ao se

privilegiar a formacAo do cidadiio 6 descartada a hipotese do
prosseguimento nos estudos?
Sffio questoes sobre as quais educadores progressistas tem
refletido se atendo As especificidades do papel da'escola e da
'educacgto no cenerio mail amplo da sociedade. Particularmente,
Giroux com uma teoria critica da educaQgio, Snyders com a defesa

de

uma -Pedagogia progressista, Freire com uma concePcao

PrObiSmatizadora da educacAo; e em sintonia com ester educadores,
como Menezes que propbe fisica para uma educapeo

fisicOs

humanista" e Zanetic que defende que “fisica tambem 6 culture".
Professores de fisica e pesquisadores em ensino de
ciencias nao_pladem desenvolver sues atividades desvincUlados e
desarticulados dessas reflekbes. E a6ui, talvez, um aspecto do
que se possa compreender por

- abordagem social":

Quel_a

•bntribuicAo_do ensino e da pesquisa em_enaino pare a pratica de
uMp_edlicacAo Progresaista?
0 Segundo ponto a que, o ensino e a pesquisa em ensino,
,vetculam uma concepceo de ciencia, implicita ou explicitamente.
Qual e a concepceo .de ciencia que passamos nos alunos?
Qual e a concepcAo de ciencia que condiciona nossa atividade de
pesquisa?

E

necesserio termos explicitamente uma concepcAo de

ciencia que direcione nosso trabalho?
A caracteristica da ciencia como empreendimento coletivo

e sOcio hietoricamente
-

determined° permeia ou deve permear o

ensino e a pesquisa em ensino?
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Em que medida Consideramps o balanco ps'eJuizo-bensficio,
dacient. olOgibrcedas,nolu prbemas
enfrentadospeio - coletivo social?
0 exame e a discUstko dessas Aueetoes; articuladas com
aquelasdtdoncep,ao . de eductao, Podem,'tambem, fornecer outra
dimensab pard'a compreenseo do terra abordagem social".
0 terceiro ponto .diz.,respeitO a proprIa 'concePao de
conheciMentO.que:adotamos, ou que permeia noes° trabelho. Como
respondemos a questao:
-

OndetstA o conhecimento? -

,Este no sujeito que o produz? (Caracteriza uma concepao
inatista ou idealista do conhecimento).
Este no,objeto do qual o sujeito, atraves de um. - metodo - ,
obtem o conhecimento? (Carecteriza'uma concepao empirista):

Este ;

na .interac&C sujeito--objeto

(Ceracteriza uma

concePao'conetrutiviste do conhecimento).
Alem de .uma discustao dessat, doncepcoes
contSidSrar. qus o sujeito ne.pe

preciso

into _ e, &Ste num meio

fitiCO e Ihteragt socialments;. t que 0 - .objetOtsta—bum contexto
de reltobte com O. meio natural ou.traneformado.

Em:--que ,medida

a caracteristica coletive - do: sujeito

se relaciona com a produato de -conhecimento? Que

Social

respbstes, ot estudoe epistemologicos tem fornecid6 pare esta
questeo?!,:
E:tqUi tambeth uma outra dimens&O Para se compreender o
tema - abordadeM desde que a escolt,.ondtvpraticamos o
ensino e'para qual a pesquisa em ensino deve ester voltada, tem
comp caracteristica essencial a sue funao social e a preocupacgo
coMO coletivo dot sujeitos, nossos alunos.
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Pesquisa em

Ensino

de.Ci6ncias

Abordaqem Social
Andreia Guerra de.Moraes

A pesquisa em ensino de cigncias ng6 pode ester desvinculada
da pesquisa em edusacgo. Para pensarmos sobre o ensino de ciencias
nos tomaremos como refetgncia a linha de peSquisa em educacao que
parte do pressuposto que o ensino deve permitir aos educandos compreender a estrutura social a que estab submetidos, e que numa sociedade industrial, como a nossa, essa estrutura 6 opressora, pois
se fundamenta na alienacgo do trabalho, ou seja, na separaggo entre trabalhador e conhecimento. mas qual deve ser c elemento norteador no ensino para que haja a compreensgb dessa sociedade des .crita? Essa questa° ngo possui uma resposta fechada, no entanto,
nos elegeremos i por razges a serem explicitadas, o trabalho como
fundament° norteador da educaggo, e de forma maim particular do
ensino de cigncias.
Quaido elegemos o trabalho, estamos preccupados em problematizar• as relacges de trabalho em noosa sociedade, de modo a compre
eider este categoria como uma atividade humane que entegre

o

ho-

mes a natureza aim de transform5.-la e socialize-la. Este anlise
nos remete h seEuinte questao: Como pode o ensino de cigncias, e

0

. de .A.sica em particular, com todos os seus contelados especiiicos
. contribuir com a problematizaggb citada? Este problema, to berm,
ngo apresenta uma solugao clara. Entretanto, a analise do discurso
cientifico em nossa sociedade, indica caminhos pare a possivel soluggb deste problema. Nas sociedades ocidentais industriais
conhecimento - cientifico 6 utilizado para separar o cidadab do saber. A ciencia nos a apresentada como um conhecimento fechedo

absoluto. Os cientistas nao sgo enten•idos pela sociedade de um
modo geral, como produtores do conheciment6 cientifico, mas como
deseobridores desse mesmo conhecimento. Assim, a historicidade
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alijada dattividade dos cientittea, sendo todo o seu trabalho neu
tro, detvi. ncx46do da socledade. Etsa forma de'apresentar a ciencia
colocaoa,cidadipt numa ,popi0o de contemplagaO onde. spU lanicp
direito a venerar a ciencia. Por (nitro Iado, : oe, eSiecializtas ins-7
talam-se em pedestaia,uma vez qUe . so a eles e4ermitida a refitxAo, a CompreariOlo 6 a decisgiO datssuntosA0t - dizemsretpeitp

a to

da a sociedade, como:economia, salade,' energia. etc. Este panorama
a respeito da Clem*, nos mostra que se quetOMOt compreender' na
escola o- trabalho cOMO, ume ttividade humana, devemos• : proporciopar.
no arnbiente escolar, atraves do ensino de ciAncias, - Uma prOblemati
zacaO em torno=dadienCia, tfr'im de que o conhecimentO cientifico
seja entendido como um conbecimento sotielmente:Construldo.::
Para

Que conteudos-devem ser trabalhados em sale -derau14,
que a problematizac& sugerida•ocori!a? Coto trabeibar.estea

al-

tOdos? Estas• duce queSt6es pa°, hoje, objetoAe'.eatudode
guns.grupo de pesquisa em ensino de eiencias. Fo-entanto .i
pontos podet,

.7,a]uns

Serem leVantedoa, 4fim.de:ContribUir com a re-

flexao sobre o assunto. 0 primeiro.refere-se 'a: ,-abordeLtem dos-0127.
telados. Estes no devem ser arresentados, cotho:"a grande
dcs livros dideticot faz

mai:oria

de forma positiVista,desvincuieda do

seu prodesso dt . produc5.6. g preciso entender que estes coritetadOt -'
fazem perte deconhocimento que e hketbricamente-pro -duzido.

Caro

porno de anlise refere-se aos laboraterioe: LabOratCries beM eqUi
pados .11510 contribuei, quando reforgam-a'id6fa de:que.a:cithoid i
construida Unica a exclusivAt -ente atravea de descobertas experimen,teis. t importante desttcar que o traVelho.COm os confeAdoae at
atividades experiementals .devem pereitir a coMpreensgOAe: que o de
senvolVimento da ciencia se da concomitantemente coMo. desenvolvi.'
mento da sociedada, e que pare entendermos a pro'duaio- cientlii6a
importante refletirMos,sobre'O contexto SOciO-ctlturt1 em qUe essa
producieto:ocorre.

Cabe ainda destacar que as respostas para os problemas levan
tados

g sao possiveis, com o trabalho de pesquisa do professor, a

partir de sua realidade. 0 professor nao pode ser um mero aplica7.
dor dos produtos produzidos pelos diversos grupos de pesquisa em
ensino de ciencias, que se encontram nas academics. 0 professor de •
ve, tambem, participar do processo de producao dessas pesquisas,
uma vez que BO ele, juntamente com alunos, a capaz de

interferir

em sua sala de aula. Porem como pode o professor conciliar

esta

atividade de pesquisa cos sua atividade docente em usa sociedade
como a nossa?
Todas as questaes levantadas nesta apresenta.0o mao esgotam
as interrogagaes com que a pesquisa es ensino de ci8ncias hoje se.
defronta, mLs apresenta um panorama que deve ser aprofundado.
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Pesquisa-emEnsino de Ciencias
Abordeaem Construtivista
Jesuina L.A. Pacca
1

-

A peSqUisa em ensino de CAenclas se preocupa, esstocfalmenie,
pelo menos com mais dois aspeCtos:,•

aTem -

de

o que aprender:

- o.guee aprender •.,(conttrUir•x-adqUirir):

- comp
•

a a•Anteracio do sujeito com o objetO . dO•tOnhectmento
0 que caracteriza um trabalbo•de pesguisa apalado,ftoma

concepcio conStiutiviSla?
2

Adotando uma contepcio construtivista, ensinar e aprender se
coloca entre dois vinVulos
- respeito ao conhecimento e instrumental OPeratOriAde partida .
o conteudo a ser aprendido, com sua estrutura,e.stgnifica7
dos, alem - dos "nos" epis.temolOgicos na:evciloc4o dos concel
tos e das teorias ci.entifIc6s.
Oma,teortke0.stemtlOgica construtliviitaerve.Ale ,refe

rencia ao priMeiro:Nioculo: .6 conhecimento e e
condtgao: para-oconhecimento'possivel seguinte
Uma-teorla cientifica aceita . .e-a histOr+a da
fornecem os eleMehtos:

que

servem de refetentia para o segondO.

o papel da intervencioexterna (o,professor, por
exemplo,

AO

outros recursos) num programa de.ensino?

3 - Quaiss56 os objetivos das pesguisas:gue aceitam . gueA) conhe
cimento - .se constroi a partir da reelaboragio

(felta , OeIo pro

priA:sujeito) do conhecimento anterior pare um. -aprofundamen
to e extensio a seguir e Aue a

aprendizagem . ocorre

partir

da orienta6o desta elaboragio para um objetiiodeffnido.
procuraM:as condicees para promover a mudanca conceitual?
procuram caracterizar etapas

do

conheciemnto?

Quel

fiCado'delas?
analisar criticamente uma teoria epistemOligjca?
etc
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o signi

4 -

processo capaz de promover a mudanca conceitual se caracte
riza pelo esttbelecimento de "pontes" entre o

conhecimento

previo e algum conhecimento seguinte que tende ao

Objetivo

final
A preocupagio da pesquisa pode ser, por exemplo, o acompanhamento continuo do processo para caracterizar etapas - de
construcio do conhecimento novo. Pode ser, tambem a elaboracio
de estrategias de envolvimento e motivacio do sujeito para mudar
sua concepcio. Ou ainda a procura de atividades e trabalhos rele
vantes e adequados para resolver conflitos epistemolOgicos.
De que modo uma abordagem construtivista define essas
pesquisas?
- Um programa de ensino com enfoque construtivista tem a funcio importante de estabelecer uma ponte entre o conhecimento
previo e o conhecimento final desejado.
Qual e o papel das avaliacoes neste programa?
Qual e o papel do contetido a ser atingido?
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Pesquisa em Ensino de ClOnciaS
Abordaqem HiStorico-Emistemolemic&

ZOnia Krapas Teixeira:

A pequlea emhensinode ciencias, Pri9cipajmente no que
dj.* respeito a Fisica., tem sido nessa ultima dec4da Pontuada'.. pelo ,
interesse nas concepcoes alternativas des estudantet, assim
eamadas Porse.dife,regitiarem da ciencia oficial.
NumprimeirO moMehto essi area de pesq2isase
preocuPa
com o leVantamento sistematico deSsas' concepcoes ,em populaqbee
de diferentes graus' de escolaridade, faixa etaria e
nivel
socio-economico 0 conhecimehto dos sujeitos acerca dos objetos,
entretanto, e
mostrado de Jorna estatica, nao revelando.
process° Aa.paiSsagem,h de mina concv25ao a outriMais" elaborada ou,
(Nentualmeott, a_eoneOcao'da cien0a of cial.
eptao um.esforgo' muito
srande
por
de
pate
OfiSqUisadores diversas IPartes do mundo sentido .'de
EOMpr
eenderesia-patsagem: . Surge a conceito deipudanqa coneii. uaT;.
411e con .sistemi tpica de uM:eistema,.coneeituat., ou de uma 'frineira
vei re,Ferente a determinadoefen2menos, par sittema•
.(:)riceitVielererite.aot mestn62 4enoinends .. , A pesquisa ultirapaSsa,..
6ntao., O- hniVel' de meta descricao em direcaO ao'estabelecimentO de
relacbescausals que expliquem'os fatos observados..
comecaM
set
explicitadosh al4unsi
pressupostoe
ain"da queantes ja pudetsem , Ser identificados,ide .
110istemothg
ettolha_ .do- name 'Oago.-ao
*orma imPlfCita, , atraiS
mbjelEYde estudo da pesquisa(erros, concepcoes
espontaneae,
6incepcoes:alternativas; etc) e,.das criticas e sugeStmes
para.
ielhoris feitas ao
da Ciencia.(Filocre,A,P86)
A explicilacao:desses pressupostos epitemolrogicos se :da
niyel da f*liacag da pesquisa em ensino a alguma corrente
44storico-epistemolOgica de n , atureza nao empiristaindutivista
aprendtzagem
(Kuhn,PopPer, Lakatoe, Laudam, etc). As teorias de
.
agora explicitameOte suas hipoteses'
ilijacentesvaoensino . mostram
sobre a natureza do cofihec imento.
Has tal,filiacao levanta klgumas questoel. Una delis e a
q possibiUdade dessa filiagao. Uma outra
e saber em sue
ledidc essa filiagao (caso exists). contribui no ' entendiMento, das
Mhdancas conceituais pelas quais desajamos que "nossos estudantes
assem.
Adotar para o ensino de ciencias :Lima epiStemologia
4rgida do estudo do desenvolvimento do pensaMento do homem
Longo da historia significa'acreditar que, tanto estudantes de

de
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de.

ciencias (sejaqual' for o seu n2vel) como cientistas, possuem
formas de pensar e agir • que sao semelhantes. Isso pode ser
colocado como • uma hiPotese de trabalho. Entretanto, a
epistemologia genetics de Jean Piaget possui evidencias empiricas
qui"confirmam essas_semelhangas: alem de considerar a historia da
ciencia na eonstrUgzo",de sua epistemologi4 (utilizando-se do que
ele chain} metodo historico-critico), tambem leva em conta dados
psicogeneticos, isto g,
dados que revelkm o pensamento do
individuo desde sua•infancla ate suaadolescencia.
- Considerando entao coma uma p2ssibilidade viavel . a
filiagao da pesquisa em casino de • zienOas a uma torrents
historlco-epistemologica, passemos entao as limitagoes dessa
filiagao.
Flagg (1982) estabelece duas,..formas de correspondencias
entre a psicogenese e a historia da ciencia: uma que se refere ao
conteudo das nogoes da ciencia e a outra que se refere os
mecanismos de passagem de uma etapa a outra da construcao de
conhecimento presentes em ambos processos, o psicogenetico e o
kistorico.
For outro lado, a historia da
ciencia
pode
ser
considerada de uma perspectiva internalista
ou e,,cternalista.
No
primeiro caso, "o conhecimento cientifico seria feito de uma
racionalidade, de 4ma metodologia que,, por serem supra-listorica,
intros construtos logicos, garantiriam a historia da ciencia uma
autonomia, m um desenvolvimegto segundo principios imanentes,
essenciais a atividade cientifica - .(Abrantes, 1990). No
segundo
caso, a historicidade da ciencia - ...depenft em algum grau das
historicidades do que seria - externo - a ciencia, outros discursos,
outras praticas e_atividades humanans, etc - (Abrantes,l990)
Em relagap aos mecanismos envolvidos no proces2o de
construgao do conhecimento, havarias lentativas de aplicagao de
co)rentes historico-epistemologicas a pesquisa em ensino
de
ciencias, Canto no caso de uma
internalista, coma de uma
visao externalista. da historia da ciencia.
Mas que dizer da correspondencia de conteudo entre a
psicogeneSe e a historia,, da ciencia7 Do ,ponto de vista
internalista essa eorrespodencia parece mais viavel, uma vez" que
os "constructos teoricos" surgidos em outras epocas poderiam
muito bem ser desenvolvidos por estudantes do ngsso tempo. has ,do
Pont° de vista externalistaisso nao seria possivel, uma vez que a
ciencia de outras epocas so faz sentido quando mergulhada no
contexto metafisico-ideoloqico dessa epoca. Assim, , estudantes de
hoje jamais poderiam construir um conceito que guardasse alguma
semelhanca coin os desenvolvidos por cientistas de outra epocas.
Entretanto, o que a pesquisa em ensino de Fisica tem
revelado. desde sous primeiros trabalhos (Viennot,i977 e
Saltie1,1978) e uma surpreendente similaridade entre os conceitos
de estudantes e cientistas. Como enfrentkr entao a questao da
aplieabilidade ao ensino de ciencias de col,rentes
hi2torico-epistemologicat no que diz respeito ao conteudo da
ciencia?
Em relacl'o sa_Historia da Ciencia, Abrantes(1990)
propOe
historiadores nao devam necessariamente optar
por_ uma
que
abordagem internalita ou externalista, afirmando que "sao as
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exigencias da investija5;o
que Aevem
os
recursos
explicativos a,:selekadotad,Fs".
Em r:e14Sao a...pesqUisa em ensino Ae. cienci s
podemos
adotar uma p'.oskura identicanamedida,,,eth que aparecam:semethaticas
entre;a psicogeneiee a_Historiada C4enelal:no .que se rejere ao
ISto foi
por
conteudd...devemos expl,dra- , 1a.s- ao maximo.
exempto corn as,glandezas',qUantl'dade' de:: moviiiianto e,a ; epergia
revelarae uma genese semelhante tanto 61 hiStoria coma no
-me,d4da--em
pensamento de 'estudantes.(Krapas , e Gueiroz 1990)
pensamentos. - -devembs.
que aParegam divergencIas entre .esses
atribui-las'a diversidade :de entorno social vividos Porfestudantet
e antigos cientistas. '

a
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Pesquisa em Ensino de CiCncias
Abordagem Historico-EpistemolOgica
.Katia M. Aurani

Torna-se frequent. falar do distanciamento entre. a
pesquisa.que se . fas em ensino de ciencias , • os professores
que die mule no-2 2 . grau, por exemplo.Essa questio ,nio
seria •la mail fundamental envolvendo a relagio entre
pesquisa a ensino na pritica

de

todos nds?

Deveriamos antes pensar a relagio entre pesquisa e
ensino ,do ponto de vista de uma relagio propria de cada
individuo com o conhecimento.O distanciamento entre o ensino
de ciencias e a pesquisa em ensino de cif:Indies, se ele
exists, deveria ser pensado tambem dentro do contexto atual
da Produgio cientifica , e das condigoes atuais de trabalto
que enfrentam professores e pesquisadores.O que hi de comum
entre-essaa--a.as fungoes , em ternos da relagio com o
conhecimento quo o atual esquema de produglo cientifica
impoe?
EUROCRATIE700 DA PESOUISA E DO. ENSINO - J. faz algum tempo

que se Pala da burocratizagio da pesquisa e do ensino
divisio do ensino e da apiendizagem em series , diplomas,
exames ; na Universidade, esse esquema se perpetua
reservando nio ed aos professores,

Como

tambem

aos

pesquisadores, toda uma "carreira" de concursos e titulos a
25

seguir.
No 2 2 grau , a alienagio marca tanto a postura di
professores quanto de alunos com relaclo ao conheciMento
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mais e mais os professores sic) aqueles que sabem , e os
alunos , os que nao sabem , uns contra os outros - os
professores se sentindo possuidores de uma "mercadoria"
preciosa , da qual os alunos querem se_ apoderar se la como
for, pare poder passar de ano . 0 conhecimento como
umercadoria”,a coMpreensito de cada um conta bem pouco.t so
no 2Q gran?

a

DESVALORI2A9A0 DO TRABALHO DE PROFESSOR - Com

enorme

desvalorizagio do trabaiho do professor , este se viu
reduzido

a

um ”fornecedor“ de aulas -

a

ele nao cabe

aprender , mesmo porque n'ao haveria tempo . Que sentido
teria falar em pesquisa dentro das condicOes de trabaiho do
-professor ?
Mas a educagio , e junto com ela o ensino:das,ci6pCias,

nao sio antes de mais nada o aprendizado da uMaatitude de
pesquisador(de critica e de discussio)
conhecimento? Se 6 certo que

a

diante 416 objeto do

pesquisa em .ensino de

ciencias exists hoje , 6 tambem certo que ela nao subsiste
privando-se alunos e professores do gosto e do habit°

de

pesquisar,muito pelo contrario .
•

APRENDER-PESQUISAR-ENSINAR - Dentro dessa moidura de
pensamento,em que aprender-ensinar-pesquisar aparecem como
50

atividades correlates , poderiamos levantar ainda as
seguintes questees, sobre a pesquisa em ensino de 'ci6n4as
numa abordagem de epistemologia e histOria da ciencia
-Para que a pesquisa em ensino nio

se resume A maneiras

eficientes de fazer os alunos se sairem bem nas proves, nio
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Berle necessirio quo os professores ao inves de consUmidores
dessa pesquisa passassem a reconhecer Para si mesmos um
papal de pesquisadores ?E, neste caso ,a pesquisa em ensino
de ciencias nio teria um papel importante na tarefa de
resgatar ao professor a atitude de alguem que
investiga7Mas,seri que o pesquisador ale mesmo tem essa
atitude em meio a todas as exigencies da burocratizagAo a
quo esti sujeita tembem a pesquisa na Universidadenao seria
entAo essa "atitude de . alguem qua investiga" , algo que
professores a pesquisadores devessem buscar juntos? A
pesquisa em epistemologia a historia da ciAncia nAo teria
um papel importante nessa blisca?
-De qua forma poderia ser produzido material na pesquisa em
ensino de ciencias, de maneira a ser utilizado pelo
professor que pesquisa (cursos?palestras? arquivos?)7Como
evitar os "pacotes" qua reduzem o papal do professor ao de
um mero "aplicador"?
-Antes de se perguntar como ensinar ciencias ,nio serie-o
caso de se perguntar como ampliar os horizontes desses
alunos que buscem-(pois alguma coisa ales buscam na Escola),
75 de forma que ales possam ver no conhecimento mail do que um
amontoado de formulas a decorarnlio o papal da Escola , o de
proporcionar ao individuo uma evolugAo em sue relagao com o
conhecimento? NAo. estaria ai uma des principais
contribuigaes da epistemologia a histelria do ciencie pare o
ensino a aprendizagem de ciencias?
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-8 ji que se fala do ensino de ciencias no Brasil ,nio seria
importante abordar timbem em sala-de-aule, o desenvolvimentO
da ciencia no Brasil ?Batas. questees nao tem um papal.
importante no aprendizado da ciencia , no sentido de
permitir ao alUno entender melhor o context° social em quo,,.
ela se desenvolve?
-linalmente, a import&ncia da epistemologia e da historia dn .
'cienapsquemniodc4as,imon
ensino de ciencias ,nio seria timbem-de resgatar a oadaumiseja professor, pesquisador,ou aluno - uma.postura matocriativa e libertadora em relageo ao conheolmentol.

Eatya M.Aurani
(P/Participacao no Simposio de Ensino de Fisica - jan/91,
B.Carlos, 8.P.)

Producao e Implementac2t3 de Material DidAtico
O 'TrAbAlMO do' PrOfe'sOr em 'Sala de - Aula'
Ana Tereza FiliOecki MArtins'

No cOnte to escolar a elabracAo de material diqaticd eSta
vinculada ao gerenciamento dos recursos pessoais e materiaiS do

u

professor e da instituicAo. Isso significa que r n prod to 6 obtido
ao longo do processo da ati"vidade didAtica e estA associada com a
administracAo do cOnhecimento e da tecnica que o professor
dispbe..
A primeira dimensAo, o conhecimento, envolve do conteiido
especifico

da

bibliograficas

.

disciplina

que

ministra

As

referencias

eriais instruciOnaiS encontrados no mercado

educariona
(videos,
l slides,

•

softwares,

filmes,

resultados/instrumentos da pesquisa em ensino, etc). A segunda
dimensAo, a ternica, corresponde a habilidade que o professor tem
de manipular e utilizar esses recursos na sua atividade docente.
0 professor se apropria desses materiaiS na medida que possui o
conhecimento e a hab . lidade necessarias a sua implantaqAo.'
atraves da "arAo" de tornar esses recursos adequados a sua
realidade social-cultural-econOmica que o professor "cria" o
materialdidAtico.
Conhecimento e. habilidade devem ser estimulados pela
inttituicAo atraves de:
i) servIcos de epoio (supervisAo pedagogica, laboratorios,
oficinas, multimeios, bibliotecas'etc);
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ii) contatos com universidades, centros de ciencias, museus,
consulados, entidades culturais, etc);
iii) disponibilidade de tempo na carga. horaria do . prdleSsor,
fora do sale de aula, para desenvolver as atividades indicadas
nos'Itens anteriores (i.e ii).
Nos Oltimos anos, alguns modelos nacionais e iriternacipnais:
de producAo de materiaj'didAtico com enfoque'curricular InoVador,:
cuj.o objetivo e turner o ensino de flsica significativo pare o cidado, foram desenvolvidos. .fora do inStitui0o S.scolar do
segundo-,grau. Act-edit° due exemplos desses modeles, possam ser
utiljados numa discust&c, sobre estrateoias elabora;Ao e.
implementa0'o em sale de chic (GREF e SATIS'por exeMplO):
Os seguintes asOectos deVem ser discutidosl
1.

CondiOes

minimal necessrias

para • • que.

impIeMentaco•poSsa: se darT
2. .Ove auxilio intelectual e preOso para•individubS 4SOlados;_.•
- ,
3. Como conseguir trabalho do equipe pare. viabil'i.ZarprOpostaa,
•
4. Auxilioe financeirosi responsabilidade de quern;
5.

0 professor pode ou deve

fazer tudo ou.

deye

auxiliar

tecnico quando neceeserio;
6.

Oual a responsabilidade da Secretaria de Educa.0p. 'para. que

posses existir condicoes.
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ProducXo e ImplementacAo de Material Didatico
Projetos de Ensino e Pr000stas Curriculares
Yassuko Hosoume

A partir de 1983, em funcao dos subsidios do PADCT/SPEC
aos projetos de melhoria do ensino de Ciencias e Matemdtica,

os projetos da area de ensino de Fisica tiveram um grande
impulso, seja em qualidade como em quantidade. Foram
elaborados e desenvolvidos varicis projetos com diferentes
objetivos e estrategias, abrangendo um espectro bastante
variado, desde aqueles que previlegiaram a implementacao de
feiras de Ciencias, ate aqueles que procuraram elaborar
propostas curriculares. como um todo. 0 objeto de discussao
deste grupo de trabalho (grupo 2.2) sera o conjunto de
projetos deste ultimo tipo (propostas curriculares), em
particular quanto a natureza de sua producao/produto e as
caracteristicas/estrategias de execugao/implementagao. Para
exemplificar alguns desses projetos citamos o "Projeto
Fundao", a proposta "GREF" e alguns mais antigos como os
projetos "PEF", "FAI" e "PBF" (da decada de 70).
A seguir apresento alguns . temas/questoes que poderao
guiar as atividades de discussao,reflexao e sistematizacao
do grupo de trabalho. Alguns destes temas poderao ser
retirados, outros poderao ser incorporados. e ainda, a
sequ'encia apresentada poderd ser tambem alterada.
Quanto ao aspecto "produgao/produto/material elaborado"
1.1- Por que desenvolver novas propostas curriculares se jd
existem projetos do tipo PEF, FAI, PBF, etc?
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1.2- Qual o sentido em desenvolver novas propostas se as
antigas (temporalmente) nao conseguiram atingir a
grande maioria dos professores?
1.3- QUeis sac, as diferengas e quais as semelhangas que existem entre os projetos "novos" e os "antigps"? E
entre os "noVos"? Sugostao em recorte:
- visa) de Fisica (implicita/explicita)
- doncepgao de educagao (implicita/explicita)
- conceituagao de alun6 e de professor - interacao
aluno x professor
- conteudo apresentado
- seqUencia de conteUdo x proposta pedagogica
deyem
ser
produzidos
os
materiais
1.4- Para
quern
instrucionais (pate o professor e/ou alunos)?
einda,
devem ser produzidos materiais didatiaos?
1.5- E pOSsivel/interessante "Combiner" diferentes, projetos
(utilizar partes de projeto em funcao dos cOntelidos a
sereM abordados)?
proposta'
1.6- E
possivel
utilizar
uma
curricular
nadionalmente? As propostas curriculares devem .ser
regionais?
Quanto ao aspecto "implementagao/exeCugao"
2.1= Que instituicOes devem fazer parte do planejamento de
uma proposta curricular? E necessaria a participagao de
instituigoes de. pesqUisa? E das Secretaries de
Educagao?
2.2- Que pessoas devem fazer parte do planejamento e
execucao do projeto (professores do 2g grail, alunos,
pesquisadores, etc)?
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2.3- Que caracteristicas devem ter os componentes da equipe
executiva (homogenea/heterogenea em relagdo a formagdo
academica, prAtica educacional, etc)? Essas
caracteristicas dependem da proposta de execucAo?
2.4- Que criterios ou processos sAo eficientes na escolha

dos componentes da equipe (por sorteio, a . "dedo", etc.)
2.5- Qual e o papel do professor de 2 2 grau na equipe
executiva? Deve ter dedicacAo exclusiva ao projeto ou
se dedicar parcialmente e continuar coin sua atividade .
docent?
2.6- Quais sAo (ou foram) 4s estrategias-.de disseminacAo das
propostas curriculares? Quais sAo os elementos que
dificultam (ou dificultaram) a implementacAo das
.propostas?
2.7- Que condicoes sAo necessarias para que as propostas
elaboradas tenham uma "vida media" mais longa?
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Producao e Implementacao de Material DidAtico

Ensino e Propostas

Projetos de

Curriculares

DAcio Guimaraes de Moura

No ccnjunto dos problemas referentes ao ensino da Fisica.na escola secund5ria do Brasil, um elemento que, a nosso ver, se destaca, par estar na base de'multas das dificuldades em que se debate o professor, refere-se aO . gue se denomine• de
curriculo program5tico, ou programageo do contend° de ensino. Dificuidades,

por '

exemPlo, de envolver os - interesses dos alunos op de tornar a discipliha.mais accessi
vel aos estudantes, tem muito

a

ver com o problem da escolha e'da organilacao do

contend° de ensino. Justemente este aspecto parece-nos sabestimado nes diversas.propostaG curriculares e projetos de ensino desenvolvidcs nas atimas decades.
• Ao lado de outros pontos igualmente b5sicos no quadro geral do ,ensino da
Fisica, corm sejam a formaceo do professor, a ccnjunturaprofissionale as condicEeS
de trabalho na escola, o aspecto do curriculo programitioo parece

ja

despeito das numercsas experiencias
uma reflexeo e um estudo

mais

-

nos

carecer, a

realizadas de elaboraceo de cdtridulds, de,

profundos por parte dop professores:.e denals profissio

nais da are-ado Ensino da Fisica.
Aatividade de elaboreceo de, um curriculo de ensinopreSsupae.dentrode
certa concepceo, a cousiderac5o de:9 capitulos fundaMentais:, %Cs objetiyos i orientado
res das atividades..de ensino, o contend°

a

,

ser tratado, ametbdologia, e

o

proCesso

de atone*. 0 concerto que se tem 6 de que esses 4 fatores devem ester inttmaMente
ccmpatibilizados entre si de mcdo que evocando-se um deles,-

es

degais estejam eutoma-

ticamente suscitados.
Entretanto, parece-nos que, no caso do ensino da Fisica, aeexperiencies
de elaboraceo'de cUrriculos realizadas comumente, tem subestiMadb a diseusseo.referen .

a

definiceo do conteudo de ensino, - concentrando,se.a preocupageoqtaSeexclusva - to

mente nos fatores referentes
contend° ) e

a

a

metodologia ( modo de apresentaceoe de Conduceo4o

proclamaceo de objetivos que se desejaria aleancar Com Ojorocesso de_

ensino. 0 later referente 5 avaliaceo, de um modo geral,

e

tambem poucd. aprofundado.

E costume dizer-se que o contend° a ser tratadoneo 6 iMoortante poiso
que ccnta mais

ha

e

e

o cano o contend°

deSenvolvido. Entretanto, neopodemos negarrque'

conte5dos - que apresentam um potencial de interesse ou clareleyancip major que*:

tros, para os estudantes.
Assim, ao conti5rio de uma proposiceo mais cuidadoSa do Contend° de ensino,
o2que, em geral, se faz 6 adotar
fixado

de

anteMao um elenco de contendOP.tradieronalmente

(no

seu todo ou em partes ) sem procurar analisar os poSsiveis fundamentOs
-%
do mesmo ou-osistemade valores que, ele representa, aSsim comp Sues raizes histOri7
cas e os fatores que possivelmente determinaraM o seu

abstraindo7se de.possi

veis alternatives. Esse "proe;rama tradicional" aparece noslivrcs did4ticos,
textos curriculares e nos prcgramas de vestibular
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'en

nos

Ha,aertamente, questaes complexes e dificeis de serem resolvidas relatives

a

escolha do conteudo de ensino e que, talvei por isto mesmo, costumam ser evita

das. 0

fato

de,existir um conterldo programatico tradicional, de todos conhecido, com

raizes que se estendem a um passado relativamente longinquo, pode significar uma con
firmagao da resistencia,que se tem encontrado para a reflexeo em torn da escolha do
conte5do de ensino nas diversas prapcstas curriculares, projetos de ensino e livros
didaticoS em geral.
Ube expetiencia ocorrida em Minas Gerais e que nos pareceu um exempla
detsa retistencia a que nos referimos, foi o movimento de renovacao dos curriculos
promovidopela Secretaria Estadual de.FOucacao, na gestAo do governo estadual

de

1982/86, ocasiao em que foi realizado congresso de educacao, com encontros de pro fessores por area e por discipline nas diversas delegacies do estado, com discUssEes
em grupos recolhendo sugestaoes para a revise° do curricula das diversas disciplines.
Representantes das diversas regibes, reunidos finalmente em Belo Horizonte, can '
apoio de tcda a infra-estrutura da Secretaria de Educacao, concluiram as proposta
curriculares para as diveras disciplines. Acreditava-se que o curricula elaborado
can a participageo direta dos professoreS poderia suscitar elementos de inovaoeo e

a

de major adequacao do ensino
todo o esforco realizado,

e

realidade presente na sale de aulas. A despeito de

curioso observer, no caso da Fisica, a identificagao
.

quase integral do curricula estabelecido com aquele mesmo curricula tradicional que
vem se mantendo atraves das ultimas decades ( Ver Anexo I: curricula proposto pelos
professores nessa ocasiao ).
No Brasil, no plena oficial, a liberdade pars a organizacao dos programas
des disciplines foi assegurada

as

escolas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da

Educacao Nacional, LDB, Lei r? 4024, de dezembro de 1961. Antes disto, os programas
para as diversas disciplines ( estebelecidas em lei federal ) eram expedidos,por
portarias do MEC, sendo elaborados par comissaes centralizadas no Colegio Pedro II
do Rio de Janeiro ( Ver, como exempla, Anexo II: programa de Fisica publicado no
Diario Oficial de 26/11/1951 ). A partir de entao, as secretarias de educaceo tern
promovido sugestbeS de programas de conteildo, a nivel de propostas curriculares, as
quais, via de regra, sao tcmadas como'programas oficiais.
A liberdade para a organizagao de programas ocorrida no Brasil, em 1961,
coincide com a promogao mundial dos novos projetos de ensino de ciencias elaborados
nos Estados UnidoS, liderados pelo PSSC - Physical Science Study Commitee. A primeira traduce-a em portugues dos textos de Fisica do PSSC foi publicada no Brasil
em 1962/63.
Um evento que contribuiu de modo especial para a difusao do PSSC no Brasil, a partir do meio universitario, foi a I Conferencia Interamericana sabre o
Ensino da Fisica, realizada em 1963 no Rio de Janeiro, patrocinada pela IDEA,

a qual

estiveram presentes fisicos de renonie, brasileiros e estrangeiros, coma, por exempla,

o Dr. Richard P. Feynman, premio nobel de Fisica. Os temas de destaque disoutidos
nessa Conferencia referiam-se

a

necessidade de mudangat no•ensino•da Fisica na escola

securicl5ria na America Latina em relacao a aspectos coma: a formacao e o treinamento
de professores, a liberdade de organizacao dos curriculos e a introdugao do ensino
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experimental, juntamente oom novos metodos-e,tecnicas.
t possivel identificar a influencia do PSSC em verios projetos de ensino,
propostas curriculares e livros didaticos produzidos no Brasil a partir daquele '
moment() e chegando aos nossos dias.
Contudo, apesar dos varies aspectos de inovaeao-que trazia o PSSC, podemos
Observer, em termos do elenco do contend° de ensino e do seu modo de organizeeao,
certas semelhancat significativas entre o preprio PSSC e aquele programa de Fisica
editado pelo Colegio Pedro II, em 1951 ( Anexo II, citado ), o que nos leva"a pensar
nos possiveis fundamentos que sustentam tal prograMa ( Ver AneXo III: elenco:de Con
tendos do PSSC ).
Se tal prcgramagab de contend° abrangesse todo o universo de contendos
possiveis de Fisica, poder-Se-ia argumentar que a semelhanea entre as referidas propostas seria uMa decorrencia logice da tentative de apresentar todo o universo da
Fisida. Entretanto, tais programas nap podem 6 de fato naa conseguem realizar essa
pretensao e, entao, deve7-se super que bouve uma escolha de tepicos, de conceitos,
de ideias, priVilegiando-se alguns em detrimento de outros igualmente possiVeis, havendotambem use escolha sabre o modo de se organizer esses tepicos. Assim, parecenos irrportante revicar os criterics que possam ter norteado a escolha que se fez

arr

teriormente, em algum moment° do passado, e que tern se mantido ate o presente. Esse
revisao deVe levar-nos a opeOes sabre continuarmos ou nao adotando tais criterios,
alem de levar nos a considerar as possibilidades da existencia de outrts tipos, de
criterics.
Analisando o perfil do programa tradicional de contend6pddemos identifi
-

car que um criterio que ester represented° e Ode priorizar os conceitos e as'relacoes
consideradds fundamentaiSdentro do corpo estrutural da disciplina:da FisiCa„CUrri'
cubs can essa caracteristica sio identificado8,como do tipocentradona,estrutura
da discipline. Tepicos como Tensao Superficial, Hidrodinamica; Elasticidade dos Mate
riais, CorrenteAlternada; Radicatividade, e outrOs,'nao sao consideradoe'nesse tipo
de curriculo porque nao acrescentamfundementalmente conceitos novos que sejam consi
derados como pertencentes ao quadro estrutural da Fisica. Tais telpicbs podeffser
enCarados, de fato, como extensOes e aplicapaes de outros conceitos nais fundamentals.
Tambem sabre o modo de se organizer ou seqUenciar os elementos de contend°,

e pOssivel identificar a apap de criteriosjigadcs aos valbres considerados fundamentals no camp° cientifico. Podemos hater a preocuPa9;0 can a organilacTeo linear e lagi
ca dos conceitos; produzindoum encedeaMento dos Mesmos atraves dos pre7requisitoS
legicos, os quais sao Os determinantes da sequenciee6 adotada.'Assim,'Mecahicadeve
anteceder a EletroStetica 6 a EletrOdinemica, ao envolyer conceitos como ddP; trabelhb,
etc. Internamente,na Mecenica, Leis de Newton devem anteceder Energia, e assim per
diante. Hidrostetica, per exemplo, dentrodessa coricepc5d, deve ser apresentada ca"o
use aplicaeao engenhosa da Mecanica. Dentro deSsa Visa° do curriOulo, pensar, per '
exemplo, numa Proposta de iniciar um curso per Bidrostetice, Ot poi Ehergia, pareceria
um contrasenso.
Contudo, de fato he alternatives para tais.tipos, de criterios,.embora sejam,
no caso da Fisica, raramente consideradas

A- olOcaa'pee'trabalhar, nOvreferencial-de-criterios• que,forammencionados
tem,- per sua vez, as suas justificativas. 0 criteria davalorizacao da estrutura da
discipline, dos-Conceitos e das relac8es fundamentais; juntamente cos a organizacao
dos mesmos atraves dos pre-requisitos logicos, tem sidohistericamente adotado par
cientistas'atuando sabre a atividade da educacao nos niveis anteriores A universidade, tendo sido tal criteria apoiado fortemente par J. Bruner na decade de 60, nos
Estados Libidos, no period° de elaboracao dos grandes projetos de ensino de ciencias i
camgrndepusiomndal(Ver:Bu,J.S-0Proces°daEuo;Tr.
de L.Leurenco Oliveira, Ed. Nacianal, SP, 1973 ).
Uma justificative de Bruner para a valorizacao do ensino can base na estrutura da discipline era a de que isto facilita a aprendizagem e a sue transferencia.
Ja.na decade de 70, num period° de intensas mudancas e reinvindicac8es sociais no
mundo e nos Estados Unidos, o prOprio Bruner reve e reconsidera essa posicao e pro 7p8e o criteria da relevancia coma diretriz principal do curricula ( Ver: Bruner,J.S.
- Relevance of Education, Penguin Education, England, 1974 ).
No final da decade de 70, surge no ambito internacional do ensino de cien
cias, omovimento denaninado "Science - Technology - Snri4y", STS, (Ciencia - Tecno
logia - Sociedade, CTS ), coma um "dilema educacional para os anos 89", propendo '
deslocar o centro gerador do curricula ligado exclusivamente ao campo da Ciencia,
para um ponto de equilibria entre as tres vertentes que devem influenciar igualmente
o ensino de ciencias:'-Ciencia, Tecnologia e Sociedade (Ver: Mcura, D.G. - "Reflexao
sabre o curricula de Fisica na escola secundaria do Brasil; Subsidios para planejamen
to de curricula", tese de Mestrado, IFUSP/FEUSP, SP, 1985 ).
0 movimento CTS procurava representar uma alternative para o enfoque tradicional mencionado anteriormente relativo aos curriculos de 7ciencias. Contudo, no
Brasil, no Ambito de divulge*ao mais.geral, s6 agora chegam as primeiras informac5es
a respeito desse movimento ( Ver Anais do Congresso Internacional sabre Ciencia-Tec
nologia-Seeiedade, realizado em Brasilia, em junho deste ano, patrocinado pelo '
SPEC/CAPES, MEt e Secretaria de Ciencias e Tecnologia do governo federal ).
Finalizando este ensaio, parece-nos importante mencionar'um instrumento
de pensamento que pode ser util nesse esforco de buscar alternatives possiveis dentro
da problemAtica relative ao curriculo de Fisica, que e o quadro de classificacao de
criterios pare escolha e sequenciacao de conteados proposto per G.J. Posner ( Ver:
"Uma Teoria pare Classificacao de Curriculos", referente ao model° de Posner, in:
'Moura, D.G., tese de Mestrado, Op.Cit. ).
Posner sugere a existencia de 5 tipos de criterios, ou modos, possiveis
que determinam o processo de selecao e de sequenciac:io do conte5do de um Curricula.
Esses 5 mcdos estao baseados en principios distintos formando categorias, ou criterios, que pedem ser resumidos assim:
I. Categoria ligada ao mundo - Sao leVadas em consideracao as relac8es empiricas
entre o conte5do e os fenOmenos tal como ocorrem no mundo; lava em conta a organiza
cao do mundo empiric°.
II. Categoria ligada ao conceito - Leva-se em conta as propriedades do conhecimento
relativo ao umonteUdo; inclui oonsideracOes sabre pre-requisitos lOgicos; reflete a
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organizageo do mundo conceitual; sao usados comotemes centrals conceitos fundamentais da discipline; pretende-se ensinar a essencia da discipline de modo mais econemico.
III.

a

Categoria ligada

aprendizagem - Leva-se em conta o4modo cam se aprende;

considera-se as relaga.es entre o conteudo e os aspectos sohrp pre-requisites empiri
cos, familiaridade, dificuldade, interesse, interiorizagao
lagico;

sea

ccnsiderados os canheciinentos relatives

a

a

desenvolvimente psiao-

psicologia

de

aprendiiageM;

considera-se importantes as experiencias passadas do estudanto.'

a

IV. Categoria digada

utili*ao -

Considera o contexto da utilizagao do conheci-

mento depois da aprendizagem; leva-se em conta aspectos ligados a•procedimentO
frequencia de utilizagao do ccnhecimento; o conteudo

e

e - a.

estruturado em torn de ne-

cessidades de utilizagao previamente identificadas; refere-se eSpecialmente
ao en.sino de tepicos vocacionais e profissianais.
V. Categoria ligada

a

investigagao - Refere-se a aspectos relacianados ao modo

pelo qual o conhecimento e gerado; inclui aspectoa sobre a legica

e. oeprccedimentos

empiricos da investigagao; reflete a metodologia de uma dada area de pensamento;
e'citadaacmo um exempla dessetipo deestruturagao de curriculo a tentative de
J. Dewey ( 1916 ) de organizer o ensino a partir de uma analiSe feita-dometodo cien
tifico
Posner considera que essas categories neotem a cehotagao de:exclusividade
nos curriculos realizados mas.indicam a enfase.principal doS ,mesmas, padendo ocorrer
a participagao de mais de uma dessas categories. De'gpalqUer:.Modo, ef.nosso Ver, a
colocagao dessa-classificagao de criterioaTeasiveiS Pade sr urveleMente,iitil no
esforgo que devemos realizar no sentido de use reflexeo-mais cUidadosa-a respeito do
conteddo de ensino que venha a integrar

as

nossas propostas curriculares ou projetOs

de ensino.
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0 Ensino•e Fisica no Terceira Grau

Ciclo Basica Universitario
Jose Andre Peres Angotti

Uma diretriz relacionada

a formagNo

em Fisica

pode ser

considerado pars inicio da discussVo do grupo:
PERSPECTIVA GERAL

ou seja: Cursos de Fisica Basica

destinados & formagNo do futuro Engenheiro, Ouimico,
MatemAtico, Siologo, Geologo, Medico ...,

oferecidos

em

universidades pOblicas, confessionais e nas diversas
faculdades particulares (1).
Decorrgncias desta diretriz, uma vez assumida, precisam
ser investigadas e aprofundadas. SNo exemplos, dentre
•outros:
1. 0 que entendemos par- Fisica 'Basica pare este nivel de
formagNo:
a) Atende tanto aos requisitos do conhecimento fundamental
da area como. aos da formagNo especifica dos alunos de uma
carreira determinada (por .exemplo,. Engenharia, a main
expressiya em termos quantitativos), ou,
b)

Atende fundamentalmente aos requisitos do conhecimento

fundamental em Fisica, com eventuais exemplos / experigncias
/exercicios,

de

interesse especifico da carreira e/ou dos

alunos.
c) Fisica Basica exclui as teorias do seculo XX
No caso 'a', uma das consequgncias 6 a uniformidade dos
cursos em termos estruturais (conhecimento

em

Fisica) e

A principio nNo excluiremos a formagNo do
1.
Fisico Professor/Pesquisador, porem este sera main discutida
em outro 'GT. Para nos, ela se torna uma refergncia
principal; nNo se pode isola-la uma vez que os professores
dos alunos,daquelas carreiras 6 um Fisico.
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diversidade ao long° do desenvolvimento (iMbricamento entre
os• conhecimentos, o de Fisita com o da formagAo).

No caso

'p', prevalece a unicidade dos cursos, pautada pelo

nosso c'Onsensosobre •o que vem a ser Fisica Basica.
No caso .'c', que.pOdbettar presents' nos
conhecimento em

oPcoes.

nAo instruMenteliza os

a,

compreeriderem boa - parte;:da . jecno.logie Ii4ada,a seu ramp, nem:
.a lerem criticamente:o' que vem:eendOeScritO em
(ti00. HOje), ..jOrnais .(tiOo"CodernO.

:paradidat4coe

Folhade
Began, .Caos"cle

."Cosmbs" de

"

Prpvaveis Ouest6es:

Comp

per6ditcs.
Ctfncia
da

-

.

.

veM'.oCorrendo a 'forma0(0 nos •

Ultimoesanoe? HA •distingbeS ente:4S="institUigbeS , epbro.
entendiMento .

do•

que:

e

FiSica - -Basica?
"Onde 11AH:.0espu.isa
._

Cinst -ituictiee ''ptabiicaS) o•_;0sinOtem ysofridd mudancas
subsidiadOS.•por.eseae pesqUieas2 s Aindasomiot.. : multoOresos '
aos• livros textoS 'cconsagrados7
as. diSciplinas

,tem

oferecido

semina'rioS, eperienClosabertae,:

.oUtros
. cursor

ti

de :HistOrioe,

FiloSofia da i'e'llcia-0ara.eSteSaiuniis
•
,
_.
.
Provayeis %DadOS:, .A. maiOrisdOt .arunoenp ',tranSa
as
cliStiplinaS de . • Fielcer:aaSIca; :perSistem - Orobiemiade
interesse, avaliocAo ,,,dificuldadescOMlingya0em41atemA2tic
Conteudos ,e.metoddlogiaS - parecem

Osmade.

exemplo,o laboratariaé dependents domaterial disPonivel.,'.a •
concepgAof das experitnclas 0:bastonte tradicional,ae teorias
da

Fisica

sAo apresentOdas .rem diecuseAO

maioria destes alunos jama•s .estudarAo Fisica em

cursos.

orgenizados. Muitos deleS serAo/sAo - professbree'ide-FiOce - ;,no.

•

segundo grau (2). Professores que desejam discutir Fisica
Atual sentem-se pressionados pelos progremes.

Sugerimos que no primeiro horario reservado ao GT, este
documento previo seja discutido/contraposto ao outro,
preparado pelt, Prof. Sylvio Goulart Rosa do IFOSC. Dai,
poderemos estabelecer um roteiro de temas pare discutir e
avenger.

em 89,
2.Uma enquete/pesquisa que realizei
(respondida.por 16 InstituigOes representativas)revela que,
pars a formagao em Engenharia, os cursos praticamente nbio
mudaram, quanto aos conteudos, desde a decade de 60. Parece
que o conceito de Fisica Besica 6 preso a Fisica Classica,
principalmente a 'material'; he visivel prejuizo da
'ondulatOria' e obstrugZ(o do conhecimento em Fisica Moderna.

0 Ensino de Fisica no Terceiro Grau
Licenciatura e FormacAo de Professores
Luiz Eduardo Pedrosa

•

A discussao do tema proposto engloba tres aE.pectos (ensino,

formacao do professor, licenciatura) de um mesmo processo que -se traduz na acao educativa; embora tenham suas espec.ificidades no podemos
esquecer a interdependAncia entre eles; asSim, ao distutir um deles,
estaremos refletindo sobre as denials. A nossa interVencao, portanto ,
• ;
sera tecida com base Pees?' inter-relacao e nas suas multiples: conexoes.
Para comecarmOs •a entender as contradicoes que 'cercam todo
o processo da acao educativa no interior das licenciaturaS tom des7
dobramentos nos outros niveis de ensino - e importante,.antes de mais
nada, compreendermos como e que tais.cursos saco- pensados e' 'constituidos. Constata-se que tais cursos,.no geral, sao estruturadOS comounidades autonomas e distantes do ensino de lg-e 29graus, „ainda 'clue um
ou outro professor veja necessidade de inter-retacao entre-os 'dife
rentes graus de ensino:•normalmentejunta-seumaserie de 'disciOlinas:
consideradas importantes pzra a formaao co professor, .acrescenta'-se
carga horaria aqui, retira-se carga horaria all, antecipa-se umaseisciplinas, posterga-se outras e,para todo efeito,- se pretende,_

que

esse arranjo - tecricamente perfeito ate--dA o "tom" do -Clue'.e ou

- do

que ira a constituir-se numa ricenciatura. As discussoes acin.acir,
radas quando se procura situar o lugar e a importancia , das
"pedagogicas"., normalmente situadas nos ultimos'pertOdos
como e o caso da Pr a tica de Ensino, por intermedio da, qual o .,aluno
inicia sua performance en sala de aula. E claro que essa "forma

Oe.

conceber as licenciatura s e histcricamente consagrpda-e • existe. are
uma legislacao orientando seus paraMetros e, claro, na forma de cancebA-las j est'a- o, de certa forma, sublinhadas as func;es - no 'interior
do curso como um todo e em cada disciplina'em
.:professor de Fisica 1, por exemplo, cabe to somente ensinar Mecanica

ali

na licenciatura; so professor de Estrutura e FunCienamento,do,EnSino
de 19. e 29 graus cafe tao somente discutir : e colocar o:alUno
tato com a legislkao de ensino. tAm-se•a impressao, , . deque'eertas
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areasAacAnbegiMentA-deVem sex amperMeveis.a •ensinamentose con.quitas•efetuad 'eh!. outras areas: a um-conjOnta deias•cabe repassar
o "Conteudo"aos altino5,-ao outro.conjunto• cabe "formar" o professor.
Esses sao os tracos marcaptes das atuais licenciaturas e, indo mais
alem, - percebe-sena concepTjo das mesmas que:
a) 0 conjunto do conhecimerto cientffico, aqui entendidc como contevido, pode sobrepor-se aos Aemais conhecimentes e e, por si so, capaz de sustentar todos es passos da ac3o educativa.
b) A. formacao do professor pode reduzir-se a um acjimulo de conhecimen
tos, traduzida pela somatOria da carga horria do conjunto

das

disciplinas.
c) A acao educativa no terceiro grau pode prescindir das manifestacoes,
riquezes, contradicoes e necgssidades dos grays inferiores de ensino.
Tais premissas, explfcitas•cu nao, perpassam por toda a concepcao de tais licenciaturas, ficando diffcil questions-las sem ferir
hierarquias de poder dentro dos cUrsos 7 n'a'o nos esquecamos que a posse do conheciMento "engessado" P6dE ter tintas de autoritarismo. Haveria um projeto educational por tras dessas premissas? Quais seriam
as caracterfsticas desse projeto? 0 certo e que valores, Ailufdas em
taiF• premissas e. disseminadas ac longo do process° educativo, acabam
o

por forjar no fUturo professor, um tipo de visao sobre o que seja

nesse

enEino sobre o que seja edugocao. Normalmente fala mais alto
professor a voz , do Tfsice que, preocupado com a Ffsica, passa a

ver

seus alunos como Ffsices em potential. A realidade de

seu

todos

Os

trabalho, porem, traz elementgs novos e contrastantes a essa vis3o :
grande parte do alunado do 1° e 2g gratis pode nao estar preocupados
com a Fisica, 'podem desconhecer o seu signifigado e importAncia e,
tampouco chegaram a definir e Fisica como seu c:amy6 de trabalho.

- Ex-

trapolemos esse quadro para o espaO da escola publica, onde a grande
massa da populacao estuda, e teremos acentuadas - essas contradicOes'
Surgem as indagacoes:
1 -.0 que se entente per forMao - do professor. de Ffsica nesse

con-

texto? A possfvel dar um novo estatuto.a essa formacao?
.2 - Qual .espaco.da escola publica nas diretrizes das formUlacoes e
•reformulacoes das licenciatUras em.Fisica? E possiVel
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situ.;-las

num projeto mais amplo de ensino e formac3o do professor

nas

licenciaturas?
3 - t possfvel compatailizar o ensino da Ffsica a uma outra Visao de
sociedade e de homem? Como into pode ser tratado nb. quadrb dennia
sociedade desigual.?
4 - t possiVel superar as aparentes auto sufiCiencias entre as panes

,

"conteudfsticas" e "formtiva"db .ensino:da,Ffsici, no. prOCessof , di.
acao educatival
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LiMilizlidUWALALIAAgRo de Profpgorec
Maria Jose P.M.

de Almeida

Intrcidiigat.
0 . debdte'-tobre -O'curriculo da universidade e da escola de 19 e
29 graUp teve haS;11 .timas decades no Brasillbasicamente, como pano
de fUnd6 at':le16,'5540/68 e 56.92/71, inspiradas num modelo de sociedade paUtadd ria pClitica de interdependencia econgmica.
Sob essa politica com a sociedade passando por um processo de in
dividualizagao, na escola publica o ensino medio, em acentuada deterioraggo, viu o esvanecimento da autonomia do professor em favor da
toncentragao 'de decisges na mao dos chamados especialistas.
Os cursos de licenciaturai sofrendo influencia direta do mercado
de trabalho•dos profissionais que all se formam e do movimento 'prOprio da educagao superior, proliferaraM, em instituigges isoladas,
muitas vezes apenas para legalizar a mgo de 'obra que se tornaria cada
vez mais barata.
Nat grandes universidades, onde a pesquisa cientifico-tecnolOgica se tornava hegemenica, mantiveram-se quase sempre como apendices
do bacharelado, este sim considerado de alto nivel.
AParehtemente a licenciatura so foi priorizada naquelas universi
dades onde a pesquisa mal comegava a engatinhar, o que tambem a desva
lorizava, uma vez que o nivel das instituigges era julgado pelo seu
padrao de pesquisa.
.

•

No que se refere ao ensino de fisica iniameras questges, emergentes nesse quadro, tem sido debatidas nos simpOsios nacionais. Ja no
pribeito, sob o titulo "0 Curso De licenciatura Em Fisical" falava-se
em integragad (interdisciplinaridade?), na falta de licenciados, em
problemas relativos ao nao conhecimento do conteao fisico pelos alunos; discutia-se a destinaggo de verbas; relatava-se a formaggo de
grupos de ensino junto a departamentos de fisica como meio de'valorizar a licenciatura; colocavam-se esperangas na pOs-graduagao em ensino de fisica.
Temos meios para avaliar a.evoluggo ocorrida nestes vinte e um
anos? Faze-lo representa uma contribuiggo para solugao dos problemas
que-hoje se apresentam? Pensar a atuacao passada a 16z das condigges
em que ocorreu, e certamente um processo necessario para as reflexges
presentes. Mas estas exigem tambem uma analise ample do momento
atual. E no contexto da sociedade complexa existente no Brasil esta
nao e uma tarefa facil. .

0 Momento_Atual
A questao da formagao do professor exige a articulaggo de diferentes pianos de analise; o da escola como instituigao, o do conheci
mento que all e veiculado e o dos individuos que, nela interagem com
1

Boletim N 2 4 - Sociedade Brasileira de Fisica, 1970.
101 -:124.
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suas representagOes sobre a realidade em que atuam.
Essa articulacgo, no entanto, ngo pode ser dissociada dos determinantes politicos e economicos que estabelecem relagOes continues e muta
veis entre a escola e a sociedade em que esta inserida. Como instituiggo de difusgo cultural, de formaggo de consciencias, ela pode contribuir tanto para a reproduce° social quanto para a ruptura corn os , modelos hegemonicos num dado momento histOrico.
No Brasil os avancos democraticos conseguidds na ultima decada pe
la sociedade civil organizada exigem continuidade, e o- mOment -p.conturbado com que se iniciou a decada de noventa , precisa ser cbmpreendido e
superado.
Quando se torna necesSa•io lutar pela preservag.go
de de pesquisar em ciencia e. tecnologia, queStoes como as relativas
as relagOes entre pesquisa,'entinpe extenseo-'podem parecer Menorea.
Mas, como avangar sem responder algUmas questeestbridaMentaia?. , Como
formar Professores que possam atuar na cOnStrugeo,de
umapossIval
ruptura? A que modelos - eles'deveM se contrapOrTQUe rePreSentagOes
de mundo devem superar? Que condigoes farao CoM ,:que:O:prOfe'ssor ,se
sinta imbuido da sua condiCe6 de Cidadeo? qUe condtgOesContribUireo
eficazmente para a sua.CoMpetenciaProfissional?: ,- Naformageedo professor de fisica que Oncepg&es. de-ciencia deyeiti,„seryeiCin4da? ,
Quais os conteGdos maia relevaptes? -:,EM que MoMentoi r cOmOe::Ondeeles ,
. trabalhadds?,
devmsr
Sao muitas questoeS'e, se viStas, de: forMaa.Mpla aigUthas,engio 7
, sequencianecesariabomp re.
• bamsdei.M,talyezhjim
solverd que ensinar se nao
biscussgo . E Pratica,
As propostas maisrecentes de,Criageo ou reformulacao
ciaturas tem considerado a necessidade de'pensare , debateroS fins
para depois selecionar os. memos? 'TeM eXplicitado_eSses , -fins?' 'rem
levado em consideraggo o que ja se discUtiu sabre a ° 1-icenciatura?
Nesse sentido, parece fundamental a recuperacao:e-anali_te do
trabalho de comissoes como a que,se formou junto aSociedade Brasileira Para .0 Progresso Da Ciencia, e. do trabalho que desde 1.983 vem,
degenvolvendo a:Comissio Nacional De Reformulaggo' Dos CUrsos DeFor,
magao Do Educador, reunida pela ultima,vez emJUlho/90,, e hOje-trans
formada eM ASsociageo Nacional PelaFormaggo Dos Profissionais Da
Educaggo (ANFOPE).
g preciso tambem analisar possiveis avangps da, , Conatituigap,Co.
mo os anseios dos educadores foram transpostos,para - a Lei-Diretri= ,
zesEBaducgeoNapnl?ShuveangOs;.,coMfzerqu
a lei seja cumprida? Como interpreta-la quando:ge pensa em-casos, es
pecificos?
Veja-se, por exemplo, do texto aproyado naCoMiSsa. 6,de Educacgo
da Camara, no. Cap. VI do Art. 26 do item II.
"II - Educagao Superior - que se realize atrayes, do•ensino.,:dapesqdi
sa e da extensao

Na formaggo'do professor de fisica com que tipo de pesquisa o
licenciando deve conviver? Qual deve ser sua participaggo efetiva
nessa pesquisa? Como assegurar o acesso do aluno aos laboratOrios
de pesquisa? Como devem ser articulados ensino, pesquisa e extensgo para que se complementem a servigo da sociedade?
Como assegurar qe se cumpra o Art. 82 do Cap. XIII?
"Art. 82 - Os pianos de ensino, pesquisa e extensgo das instituigOes
de ensino superior, levargo em conta a necessidade de articulaggo des
se nivel de, ensino com os anteriores, principalmente quanto aos crite
rios de seleggo de alunos, aos objetivos e estrutura curricular e a
formaggo e aperfeigoamento de profissionais do magisterio para aqueles niveis de ensino".
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Centro de CiOncias: Papel na Formac&O Continua do Professor

em

ServiS o, AO° Direta sobre o Educandoe Divulaacao CiehtifIca
Guaracira Gouvei- a de Souza

A partir da decada de 60, inicia-se um movi,menta ho sen,
tido de reexaminar objetivos e metodos do ensino de Ciehcias
e
de Matematica, expresso nos trabalhos ,de produgao do mpcs, PSSC,
CHEM'S, CBA, etc. e na cilagad dot' Centros de cienCias,
instituigOes que pddessem responder ap questOes , SurgidaS: , desse
reexame.
Nesta mesma decada, a escola pUbl:i6a appliou seuilUmer6 ,,
de vagas, expandindp o ensino as:CaMadas',nab,:latendi:das ,. da ,populagao e, em 1971, a Lei n2 5692 alterou . b perfil dos,Cursoa':de 22
grau e tornou obrigatorio o ensino de 1 2 grau.
Ao longo desses 30 anos, os'profe'Ssores . da - CienCias
se
viram frente a situagOes novas para as - quais: - nao eStaVaM'prepara
dos, mesmo aqueles que se mobilizaram:com o repensar
de CienOias na . d4cada de 60. Fundamentalmente, a tiientela da,es
cola pUblica se modifica o vestibular e unificadb'e. :O 22,0grau%'.'
se torna profissionalizanta. Dentro das Universidades.,.,pesquiSa-_
dotes se mobilizam no sentido de formai- grupos -de pesquisa na
rea do ensino de Ciencias., grupos esses que Vac) se.6Onsolidando''
atraves dos programas doPADCT/SPEC, de significatiVoS, trabglhos
publicados e pela criagao de cursos de pcia,graduagapenSinb' '
de Ciencias.
Como fica, entao, a atuagad , do8CentrOS de-Cienci4s:nes4
to contexto ?
Tomando como referencia o Centro de Ciencdasdo, Estado I . ,
do Rio de Janeiro - CECIERJ - propomos levantar algumaa questaes
pars iniciar o debate.
0 CECIERJ tem como objetivo : realizar .pesgqi.Pas,',(concei
tuais, organizacionais, experimentais e MetodologiCas):;:at:Uar na ,
melhoria do ensino(programas de formagao continuada;.de,profes sores); difundir as ciencias (exposigOes, clubes e semindrios)
prestar servigos aos professores (biblioteca, oficinas, - emPresti
mo de materiais e outros); produzir material de ensino (Fats..yi
deos, courseware e outros). Para alcangar . esSesjetiVos; varios programas sac) organizados, junto a professoras , e -,estOante.
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Da realizacao desses programas emergem algumas questOes:
- As agOesAoS Centros de Ciencias devem ser prioritariamente jun
to a prOfessOreS ?
- Como estabelecer relagOes entre os programas de educagao e difu
sao da Ciencia ?
- As awes dos Centros de Ciencias devem ser integradas as awes
das SME, SEE e SCT ?
- Os Centros de Ciencias devem se tornar polos de intercaMbio ?
- Que tipos de awes os Centros de Ciencias e as Universidades de
vem estabelecer em conjunto ?
- CoMo incluir nas atividades dos Centros de Ciencias a conceituag5o contemporanea sobre o mundo do trabalho ?
- Como devem ser estruturados os programas de formaggo de professores ?
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Educaq4o Informal e ExtensAo UniversitAria
Centro de CiOncias: A Necessidade de um Referencial Te6rico
Alberto Gaspar.

0 carater extra curricular e extra-escolar.dos centrOs
de cieneias tem colocado esse tipo de instituicao numa posigg0;c6moda em relagao ao ensino de
Embora se proponham de for-:
ma generica a melhoria desse ensino eles, ,a0 tem objetiVOS hem definidos e a avaliaggo de suas atividades -:esta por merecer,'
uma atenggo maim cuidada.
A nosso ver falta. aoS centrop,ole olencias-um referen -.
cial teOrico especifico, o.que:se evidencda de inicioporsUas diferentes concepgoes. Para muitos, talvez a maiOria, uM: -cehtro de
ciencias e essencialmente uma exposiggo de cienbias, 6mae'spece de
agencia de divulgaggo cientifica.--Para outros.ele deve prapprCO -nar assessoria pedagogica a professores atrayeS, :de:treinaMento'y-em
servigo e producap de material instrucional e-para.::out -roSainda',
e alga que contemple com prioridad& variavel ambos osasPectoa..
A aval'iagao.da aprendizagem em um centro do .claneas
ngo e uma tarefa trivial. AsTeqUisas. que teMOsencontrado,a Te'S
peito, a nivel internacional', teM tentadO fazer , eaa:faValiaggd
a
de
partir de hipoteses aleatorIas. "adhoquistas",:ecoMexCaggo
alguns trabalhos de inspiraggo piagetiana, nao tern
fbhdamentaggo
tear ica definida. Ha trabalhos que proCuram analisar 0 comPortamen
.
.
_
to dos visitantes, inclusive o tempo gasto na observaggo de-uM objeto ou experimento'exPosto, ouros que procuram encontrar,nos registros de rflemOria do visitante o que fic.ou de uma outros
centram sua atencao no tipo de material exposto, no ambiente, etc.
Uma pesquisa, por exemplo, chega a afirmar que e impossiVelavaliar
o verdadeiro impacto de uma visita a um centro de ciencias na aprendizagem: fazendo uma analogia com o principio da incerteza de
Heiaemberg sous autores afirmam que a prOpria avaliagao implica nu
ma alteraggo do sistema qUe modifica sou resultado.
Entretanto, parece no haver dilvidas quanto a validade
deste tipo de instituiggd. Participamos ha pouco de uma reunigo pro
movida pela Unesco para a formagio de uma "Rede de Popularizaggoda
Ciencia e Tecnologia na America Latina" que propunha basicamente a
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criaggo e.difusgo de centros e museus de ciencias e, em momento al
guM, surgiu qualquer preocupagao nesse sentido. Houve ate quem con
testasse a'pOssibilidade de popularizar a ciencia embora participasse da direggO. de Um mueu em que esta e uma de suas finalidaEstaHsItUaC'g6,.pos preocupa. E indispensgvel uma reflexgo.maior sobre a doncepgg6, objetivos e avaliaggo dos centros de
ciencias o que, acreditamos, implica na buscade um referencial te6
rico adeqOado. A hosso ver este referencial pode ser as teorias so
ciointeracionistas, particularmente o conceito de zoila de desenvol
vimento proximal de Vygotsky.
A observaggo atenta do comportamento de um grupo

de
criancas, num centro-de ciencias tem nos levado a crer no predominio das interagZes socials em relagao a qualquer outro tipo de ati
vidade.' Essa0 interagoes, desencadeadas'pelo prOprio ambiente, seo
assenciais.para que se compreenda o que ali ocorre. Acresce ainda
que, se a ibteraggo social e'condiggo bgSica para que haja aprendi
zagem, como. afirMaa pedagogia sociointeracionista, e possivel aprender ciencias num centro de ciencias.
E impbrtante notar que a concepggo de um centro de cien
cias que se fundamenta nas teorias sociointeracionistas e diferen..
te de um centro de ciencias que se fundamenta na teoriapiagetiana,
por exempio. Ngo pretendemOs discutir aqui qual seria a melhor,mas
sim evidenciar.a necessidade desta fundamentaggo. 0 que ngo nos pa
rece razoavel e continuarmos a propor e criar centros de ciencias
baseados apenas num consenso vago, embora. unanime, de que basta a
sua existencia para que haja uma Oontribuiggo efetiva pare o ensino de ciencias.
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Educacao Informal e Extensa° Universitaria
Midia & Citncia

Nelson Pretto
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*.o jornalismo cientifico : papel de qie ?
ccelo vem se delvolveodo
espc, da citncia na
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Educagao Informal e Extensao Universitaria
Divulgagao Cientifica e Agao Direta sobre a Popula0o.
Miguel Sette e Camara

" t necessArio que o cientista seja capaz de fazer. frente As
suas proprias contradigeles, que reconhega, por um lado,
'posigAo na elite dominadora que se opbe a ideologia de "servir
povo", mas que reconhega tambem. que 6 possuidor de .um saber
tecnico que 6 possivel cc:nunicar para'clar a outros umterto poder
sobre o mundo. Ele pode, aseim, deCicrir pOr esses compecimentos*
ap.servigo concreto - das
maSsas,.aba!dohar a teoria abstrata e
passar A prAtica libertadora. Thaindo' fa sua. classe de origem,
poderA tornar-se Otil. Mae - les° MAo: se produz JacilMehte.

a sua-

Nos bairros de lata (favelas) de •EantiagO do : chile, uma pratica
ideologicamente libertadora podera partir do ,
fato de a
eletricidade ser rarer ali, mas muitO.tesejada,-e..de cada um "se
servir" atraves de derivagbes diretas doe caboe de'aiimentagAo
com quaisquer restos de fios metalicos. t 'precieocompreender o '
valor educative da situagAo e, sbbretuddi pAo mandar
eletricistas profissionais tara norMalizar toda:* T: rede'eldtrica
mesmo em frente dos residemtes que
de'
espectadores.

ee

ap.0aoel,

((aScohtatoe

Os problemas•Concreqos
defipientes;as.•eobr'eCa00e,"
os isolameht6s, a protegAo "contra %osaioel que.-;a: realidede
levanta permitem iniciar Oire:tameri . tescPSS6es .
que
eletricidade, alfabetizartecbicalfrente
pesoeiri que.Sto;'ep
vez de as aborrecer, 'com-as formujaS'BiOtTSaVart - ou
Leis'de'bpm
(mais ups tantos
teree';elepcionaiS
respeitar!.) aprendidae de tor. 'beSt.e mOd& cor(trlbu'iee:
vez
quern estuda a
oueso dOmine,.aIgunsaSpectoe'tecnIcras
passar a respeitaresses
'abStratd. feceberA:
catAlise initial para aprender
mantendOseligado
pratica e sem se sentir alienado.

Sobre=o%

as

as

' em

'

no

(.-.)

De. acordo com.a optica aqui 'apretentataperguntateepois,',o que
6 que deverA . substituir o professortl'ue -montou pee - tetescopio
no meio de um bairro de 'lata comum. letreirp "riA(71 mexa:': Esse
colega, cheiO
de boa vontatle, -- pensava transmitir..a . 'ddi;ndlaaos
pobres fazehdo-os maravilharem-se por verem.a.LUa effi-tomttLmaior,
atraves de um.aparelhP:
Ideologicamente, nos pretendemos, Pelo contrar4o, que o - homem.
mexa, penetre, compreenda, domine. Com esse objetivo
sessoes durante as quaffs os
- operarios possam )manejar
descobrir'a formagAo de imageris e as possibilidades de ampliagao.
pOr
Finalmente; atraves do manuseio de duas lentes• a.-abaraci
descobrir o que
telescopio- Sera. entao altura de Ihes
observar que o que acabam de fazer . 6 a mesma
'clue
Ihes
os homens. excepcidna4s .tdmo SalileU eram
havia dito que
capazes de "descobrir".

e "um

coisa

so
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se

Ci7lar7SA7A-nd.hOmem. do povo a confianga em Si mesmo face aos
prbblemas t4C4-14coS%que Ahe permite deixar de venerar os prFmios
Nobel
.0s cientistas.ti7 M, portanto, muitas coisas a fazer em vez de se
deixareMfethar na vida burguesa egoista db investigador "puro!'.
QUandO me pergutaram no Chile a que tipo de
in•VestigagbeS e"•deviam dedicar, ;r - eSpondia-lhes que no contexto
pp 1 ico.': d a Lp o ca
q ualquer tipo - de_investigagAo seria contrarevOluCiqn4r46;,.
Ha tantas coisas a . fazer: - antes • 'de -fixar o. pouco•de energia
intelectual. diSPonivel. na ', investigagab" ha que se sanear os
esgotos. E, muito:mais importante que•cada projeto Concreto, ha, a
tarefa fundamental de que nosjala . Paulo Freire: a ,de transmitir
um poder deandljSeintelectua1 as massas. •
0.seu. trabalho esta relacionado-com. 'a alfabetizagNo e com um
designio
Alfabetizar realmente _nAo A transmitir uma
•
babili.dade• PUraMente techica •para ler•e escrever. Alfabetizar so
tern Septido:Se 'ouso das palavras fizer que o homem possua e
modifique o• mundO, compreendendo-b e exprimindo-se."
; - Calpeaos , :cierstas participarem no mesmo objetivo
subStituindo o ler e o escrever por aptidbes tecnicas A atitudes
ciehtificaS
MaS estas devem estar ,ideologicamente associadas a
• Um .cOn'te6d6.,p61.i.ti.co . Se a .cii3 nc. ia nAo e.neUtra cabe-nos torma-la
ideotOgitaM6.6tiy.e, levy-la a ser dominada pelas massas paha
libertar os homenS
as mulheres de todos os mitos.cientificos
exploradores..
--

. Uma .Orimeiramedida consiste em -extirpar o mito das caixas
pretas (dos aparelhos misteriblsoS,. intOcaveis, sobre os qUais nAo
• se fazem•pergUntas):. como ajudar um campon -es cubano que amarra
uma bateria.nova ao seu trator com um fio de, ferro (provocando,
pois; faistas, etc:); istb e, como comunicar a este camponi's uma
• atitude que o leve a decidir por ele• mesmo nAo utilizar fios
metalicbs com esta finalidade?
(...)
EstaS observagbes sobre a necessidade da alfabetizagAo tecnica
visam, tal como,a alfabetizagbo habitual, nAo apenas a libertar
as massas - de..-seu estado de sujeigAo, quer econSmica; quer
• intelectual, mas acima de tudo,.a . dar-lhes a possibilidade 'de
controle proprioS; I...).
( 0 CIENTISTA COMO ALFABETIZADOR TECNICO. Maurice Bazin . Este
em
texto foi publicado
ANDERSON, S. e BAZIN,
M. CiFncia e
(in)DependFncia. Lisboa, Ed. Livros Horizonte, 1977, v.2, p.94 8.
t uma apreSentagAo baseada em discussbes que tiveram lugar
no
Chile na epoca do governo de Unidade Popular, em 1971, e que
foram prAtica de seu autor, de novo no Chilei-em - 1973. ]
-

-120-

Escolhi este extrato de texto como documento previo para
este grupo de trabalho pois da algumas direcoes que considero
importantes de serem seguidas quando se pensa ( e se faz ! )
divulgacao cientifica.
Junto a estas surgem indagacoes• que deixo aqui como
subsidios para a discussao:

Como conseguir o compromisso dos cientistas ( e n&o 86 da
abstrata comunidade cientifica ) para tom a divtilgacilo da
ciencia? E como transformar este compromisso em trabalho ?
Divulgar, popularizar e vulgartzar podem ser considerados
sinOnimos quando associadas a ciencia ? Devem'necessariamente
ser?
Como garantir que uma agao dkreta sobre.apopulacilo atinja
seus desejos de conhecimento, possibilitando , uma real
apropriacilo doe instrumentos e ferramentas ciantificas:? Quem
decidira os caminhos ?
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—Educagao IntOrmaTNetenSAoUrilvers-itaria
Propostas para Curso deEspecializaq4o

Lindalva do Carmo Ferreira

1. ApresentacE0:.

-

A.atual situario ric" nivel
em relacSo ao Ensino
de Fisica ou mesmo em termos de 39 Grau, e, bastante preocupan
te.
Entre varios. problemas cue imfluem no nivel deste en
Sfno-teMos'a considerar:*
forracio deficien ei do professor com babilttap5o
.
em Fisica;
2. TrOfessoresjI5o habilitados em Fisica. e que leCiO
Ham esta
3. inekistincia de bibliotecas e laboratOrios nas es
colas•(inTrestr4tura);
A. o isolarento dos professores devido
des para frequentar curse's de treinzmento„ esnectalizacio;
5. partictOaci6 ouaSe hula em simo5stO, congressos e
enccintros
6. situacio salarial Oessiria;
7, poucas atividades unlversit5rias (extensio) na area de Edsino de Fisica;.
S. nio costurar ler revistas.ou peri6dicos esPeciali
zados.
kpesar de tudo, ter side atualr2nte dssfivolvido ur
grands esforcc a nivel local e national objetivando atuar-sedc
forma din5rico afin dr minirizar estes prOleras. Neste sentido, consVderamos de fundarental..irflort;ncia, cue, as Oniversi.
dades, instituicio respons5vel dela forrac.50 doc professores '
destinados a estes niveis, prcrova atualizac5o integraccoper
nanente destes profissiopais.
Mesta perspective urn Curse de Especializacio a uma
das forras mail - sinples de produzir 'este efeito. Pueremos ressaltar, o - fato de cue, um Curso de EspecializacFn em Fnsino de
Fisica enhora apresente alguns objetivos comurs a nivel nacional, devido a existincia de realidades diversas dentro daslmis
o nrocesso ensino-aprendizagem se desenvolve ten - necessidade
de definir e dominar multiples estrati. gias, cada uma delas, vi
sando adenuar-se a um conjunto particular de condiciies.
Com esta visio e. .nue fazemos, algumas sugestaes Tara

nosterior discustio.
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2. Ohietivos

e Estrutura do Curso

a) Atualizar connecimentos
b) Fomentar discussiies e geracin de'ideias
c) Provocar uma visio contextualizada do Ensino de Fisica
d) Melhorar o Ensino de Fisica
e) Produzir uma situacio organizazional de estrutura e de
pessoas qualificadas podendo gerar futuros cursos de Mes
trado.
Em funcio dos .ohjetivos. o Curso de Especializaco em
Ensino de Fisicadeve ser: oferIado com reoularidade, e, 'em m6
dubs constituidos por; cursos rRgulare5,naTestras dehatesse
mtnirio's e pesquisa . 'de'kcgo Oartitipativa junto a cliertelade
19, 29 e 39 Grius. Os m6dulos funainntrdo preferencialberte no'
recesso eScolar. Integrar• senora que prS.siVel corn outrOs-cum,s
de especializzgin que estejam se desenvolyRndo,
3. Possiveis Temas para Abordagem
Fisica Clgssica
Fisica Contempor'inea
Metodologia da Pesauisa em Ensino
Metodologia do Ensino de Fisica
Metodos Matemgticos
. Oesenvolvimento Hist6rico/Social
0 Professor de Fisica e sua Postura coma Educador
Antropologia da Educar5o...
4. Ciblioarafia:
. 4FERREIRA, tindalva, e outros'. 0 Rerfil dr Profissignal do
Ensino dR Fisica de BeleM, trahalho apresertado no VIII.'
Simp6sio aacional de Ensino cle FistcRi 1989.
Beliml UFPa/PROPESP. I
lem, 1986.

Projeto Norte de POs“;raduario -Be

Belem; UFPa/PROPESP. II PrOfeto Norte•:de
Celim, 1990.

P6s-rraduaio -

Collsulta.entre Profe'ssores de 29 e, : 39 Gra,us.das Escalas '
PUblicas e Particulares de Belim - Pari/1990.
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EducesA6

Informal et ExtensAO Unkversiaria

Propostas para Curs° de. EspecialilacAo
Maria In@S' Cit.&

1.APRESENTAgX0
'
0 Departamento de Fisica da Universidade Estadual de
Londrina tem ofereCidO desde liaBB um curso

de especializacNo para

professores que est2(o ministrando aulas de Fisica em Londrina e
regiXo. 0 curso tem duracWo de 2Cdois) anos, 4Cquatro) periodos,
correspondenteS a 360Ctrezentas e' sessenta) horas onde rIXo
coMputado o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistencia
•

•

docente. Para conclusNo do curso os alunos devem apresentar um
trabalho monogrAfico que focalize os conteUdos relevantes A sua
prAtica enquanto professor de Fisica no 2.grau. Sao oferecidas
20Cvinte) vagas bianuais.A primeira turma,

que ingressou em 1988 e

completou os creditos em 1989, est& em regime de elaboracXo da
monografia. Uma nova turma teve inicio no ano de 1800.
Pretende-se, com este curso, atingir uma parcela considerAvel dos
professores : que estNo dando aulas de Fisica na regiXo de. Londrina
onde, em sua maioria, no tem formacMp- especifica na. area.

2.DESCRICX0 DO CURSO
2.1.

OBJETIVOS
a3Obletivos clerais
1.Contribuir para a melhoria da

formaco profissional

do

professor de Fisica de 2. grau.
2:Contribuir para uma anAlise critica da importAncia do
ensino da Fisica no 2. grau no contexto da' educacXo em
.

geral% e no . contexto- das evoluOes

cientificas e

Lecnologicas.
para a criaCXO -de uraa interacEo duradoura
entre os ensino de 2. e 3. graus em Fisica.
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bDObjetivos especificos
1.Atuar em dirocXo

a uma

pratica am onsino da fisica a,

partir do cotidiano do aluno.
2.Introduzir elementos de epistemologia atraves
discussXo da visXo estrutural das teorias fisicas.
3.Propiciar ao aluno uma iniciacXo A pesquisa em ensino

de Fisica.

2.2.

ESTRUTURA CURRICULAR PERIODI2ACAO .
Primeiro periodo
90 horas

Eletromagnetismo
Segundo periodo
Ondas

e Optica

45 horas
45 horaS

TermodinAmica
Tarcolro par todo

90 horas

Macanica
Quarto periodo
Elementos de metodologia do Ensino de 2.grau

45 horas.

Ensino de Fisica

4S hbras

2.3.Justificativa da

estrutura curricular

Um dos objetivos ,deste curso 6 fazer
adquiram uma postura critica fronta
Entandamos qua

que os alunos

l ciAncia ao sou anslno.

4sta postur.a seja alcancada atravas de um

envolvimento pratico com as teorias da

tomada de consciencia deltas
de

corn

teorias

um distanciamanto critico. 1st°

Fisica

e, .tambem corn

enquanto estrUturas.

a

,0-eaves

e. entedemos quo o: conhecimento

tem dugs dimens3es: a pratica e a consciente: A prAtica

estA

associada A agXo qua,. nos cursos de FisicasIo.os exPerimentos.
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situagadas do .cotidiano, estudo de fonoMenos iaturais, exemplos,

exiarcicios. - etc; A dimensIo 'conscionte A:propiciada por um certo
distanciamento da prAtica .e relati-va a uma organizagXo do
cOnteado estudado , para - qua fique explicito,come as teorias
estruturadas e qual - e

a

est%o

visNo-de mundo de cads uma.

Embora estas duas dimens5es nNo sejam estanques, durante
o decorrer do curso damns Anfase diferente para cads

uma.

Num

primeiro moment°, a prAtica A mais enfatizada atraves do estudo do
eletromagnetismo, optica, ondas a termodinAmica. Isto A,
apresentamosas toorias associando-as A tecnologia rolativa a cads
Urns. Num segundo

momento, alem do

conhecimento pretico,

enfatizamos o carAter estrutural de uma teoria atraves do estudo
da MecAnica. Isto A, alem do carAter prAtico, ou seja, a discussNo
dos fenomenos naturals. apresentamos

UM

tratamento hist6rico,

filos6fico a epistemologico.
Depois do oetudo

de algumas toorias da Fisica o curse

introduz uma reflexAo sobre o processo ensino -

aprondizagem doste

conteUdo com discusses sobre metodologia do ensino e linhas de
pesquisa em ensino de Fisica.
Finalmente, numa quay to e Ultima etapa o aluno realiza
um trabalho de 1niciagNo A pesquisa em ensino, atraves da
participagNo em projetos sob'a orientagNo do Grupo de Pesquisa em
Ensino do Departamento de Fisica da UEL e
monografia.

necossAria A conclusNo do curso.

Os

apresentam uma

temas

•de

alguMas

monografias sXo: Fisica na formacWo de professor es das series

iniciais do primairo grau Cconcluida); eletronica bAsica; ensino
de fisiCa. - na escola agricola; experienclas fundamentals de
eletromagnetismo no 2. grau;

termodinAmica no 1.e 2.graus.

•:
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PoIiticas

de. Orciaolzaq,ao e Avallacao

A Orcianiza4Po Politica

dos

Prcifessoret
WojcieCK Kulesza

C•up:cidaaw, compete.a. professor se sitUar . race aos movi
mentos speiais •rganimados,:desde os mais gerais que
olusiVe'mudangas ao"nlvel cl•klEOtadO, at •s

prilatam

mais'eSpeelficosit

in-

limi-

tados a.Modificag;es:ao nivel individual. Partidos Peliticos, asso7
cia9Oed de bairro,;movimentis doolegicos, moviMente gay :41aistia.A.n
ternacional, associacZo contra o blmo, sZo exemploade organieWees
que sr4icitantum .: posicionamento poi- parte,do oidadao queie o:profes
Ser.

0 fatedeleser . um formador de spina°, tendo -

uM peblico

garantido t .tornaro socialmente mais responsavel pelasposigoes,assu
Midas,

dejade forma

explicita eu impIicitamente - le14 seu'comporta-

pent*. A consciencia dessa responsabilidade eessencial,para Uma
participagZo efetivamente politica do professor. Essa,ounscientisa64 se da

a

partir da atua6A prepria do professor conwprofissio-

em zeu local de*abalho per excelencia : a escola.
-Como membro da comunidade . escolari • professor enfrenta
questZo da- gestZo da esoola. , A luta pela dem•cratitacZoYdessa
tau t na qua' a elei64: direta pare Diretor pela comunidade

e

geeatual-

mente 0 , aspect• mais evidente, estA.al a exigir •.envolvimedto d.
professor.
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A orgasiza6o dos prefess•res, juntamente c.m •s demais tra
balhadores em'educa6•, nssentido de lutar pela valerizaello de seu
trabalho pedagogic., passa necessariamente pela sindicaliza6•. Para
que essa luta nas tenha um. vies meramente corporativista, ; precise
contextualizar a ques .ao malarial no interior do referential macs am
plsconstituido pelas relae;es entre eduoaea• e sociedade.
A defessx da escola publioa, gratuita e de qualidade para is
todos, ; c•ncemitante com a luta pela pr•fissionaliza6• do professor. Nas esta 2134 se reduz simplesmente as seu encaminhamento exclusivamente sindical. A definieao de pr•gramas a curriculos dam esc•las
Previdta na legislaeao ; um excelente memento para os prefessores die
outirem e viabilizarem suns concepo;es sobre a vinoulacZs da esoola
cam a realidade.
A pr;pria quests• legal da prefissionalizaeil•, }I•le totalmen
to entregue aoe designios de Ministerio da Educaclo, tambem deve ser
assumida pelas organizae;es de professores. Na. a possivel qua a burocracia continue a impor ditatorialmente • que es pr•fessores podem
lamer ou nle. A competencia prefissi•nal tem de 3assar pel• crivo
prOprios professores, serial* eles estarG.• sujeites a uma avaliagZe baseada em criterios externes a* context. educacienal.
N.• casoespecifice do professor, urge ternar •rgEnica sus re
la6• com a Sociedade Brasileira de Fisica. A •rganiza.934 p•litica
• sua insereao na •rganizados professores de fisica P assa tambem per
ea. (l•a fisio•s em geral. Quest:es, come per exemplo a do livro did
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tico, muito) se enriqueceriam atraves de um: encaminhamento oonjunto,

Der.

professor de

Fleices

ou mais getalmente come professor

de Ciencia, compete a0 ciliddZo problematioar um terra candente em.nos
sa sociedade ■

aqui que ele

lode

exercer sua cidadania mais aMpla7

mente. A mistifica9;.* da ciencia e dos cientittas r Am beneficios e

-

os horrerefvdaA inovacoes tecnologicaa, a ci;ncia -Cmmo cultura sao
, pontos permaneniee a serem.discutidoe nae so nasetalas- de eula, mas
tambem no interior dos movimentos sociais aos
shamed° a

paxtictpar. tiZo

qualS:e Professor ;

que ele tenha proCuracZodm sociedade Pa-

ra se prominciar sebre elec5, mas porque the cabe:secialisar sins conhecimentos, ajudandicassim a inscrever no social. a 114cacemo:cienciahumana.
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Politicas de Organizayao e AvaliasAo
AvaliacAo e EvasAo Escolar
Jesus Aparecido Ribeiro

Os dodos educacionais nacionais revelers que de coda 1.000
criancas que ingressam anualmente no. la.. serie do lo. grau, 560
nAo chegam ao final do ono. Ou evadiram-se ou foram reprovados na
escolaridade. Isso quer dicer - que 56% do popula0o escolar, que
anualmente ingressa no la. strie do lo. grau nAo cheap ao patamar
do strie seguinte. Dessas 1.000 crian;as, soMente 180 chegam ao
final do 2o. grau e aproximadamente 7 ingressam na Universidade.
Ha. um processo intenso de repettncia e evasA° do escolaridade.
Desde a decada de 30 se reconhece o fenOmeno dos altos taxas de
evaso escolar e node on tem feito pora sonar ester situacAo.

Sao

muitos os subterfOgios e muitos os interesses que manttm esso
situac.::A° educacionol no pals.
Como ppde, em uma sociedade que permanentemente busca a
efiritncia, deixar a escola numa ineficiOncia de se fazer invejar
Esse, evidentemente. 4 uma ineficiencia que se torna eficiente,
do ponto de vista de reduco ou. de impediment° do elevac,Ao.
cultural dos camadas populares do sociedade. Quanta mais
ignortncia

e

(1181s

inconsci.Onci a,

melhor pora os segmentos

dominantes do. sociedade. Para. ele Lorna.-se necessa.rio controlar
montante de pessoas educadas atendendo as necessidades do modo de
produ0o capitalista. Esse montante se ultrapassar os limites de
controle poder6 gerar desequilibrio e process° de transforma0.o.
A sociedade burgueso hoje, processa par divereos mecanismos
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limiter o acesso e a perManenOia das criancas e jovens no
processo escolaridade.
Um oOtro fator que-tambemcontribui para a eves&q•eeeelar e•
.
tambem para a estagnece do a:Juno e :o •processode:eVaiie0.o.-da
,
aprendizagem que se pratica de uma:maneira "qeral

escoes

nacionais.:
,
.
'LlmaavaliecAo escolar conduzida de forma*-inadeq6ada, pods
possibilitei- a repetencia e esta tem conseclaencia,naeVaso.
Testes mal

.

elaborados, Jeitura , inadequada, e ,uso

insatisfatoriodOs resultados,.etc. , sAo Lantos pe.fetores que
tornan a avaliaciad um ,instrUmento anti-democrAticq no

SE

refere a. pe -rmanencia e terminalidade educativa desalunoe.que
tiveram acesso escole. A avalia0o esta' comPrume.tiva com
aqueletjqbe.t)Iyeam poeSibilidade.deingreSeo naescola:
A jevaliedo

, aprendlzagem exiete. dropriamente para.

garantlr e qualidade da edrendizagem:, E , la deve,auxiliarno avandd
no crescimento do educando e nao contribuir
estagna(T.ad, em termes

- pare a stia

de aprppriaqo dos. coripetimentee e
. ,

habilidade minimas neceSsariaS
Para ester avaliadAo s o formuladas provers ou testes.ou. outro
mecanismo qualquer que posse ser utilized° comp um inetrumento
atraves do qual o professor eolicita dos alunos a man4lestaqa° de
conduta.s esperadas e, atraves, do qual os alunos poesemexpressar
seas entendimentos,

Compreensbes de conte6dos.„ habitos

habilidades ensinados.
Esses instrumentos de avalia0o cotidienemente,

.NO

construidos da maneira seguinte. Froximd do final da unidede de
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ensino, o professor formula o seu instrumento de avalie.cp a
partir de diversas variaveis: contecdo ensinado efetivamente,
conte0dos "extras" que a professor inclui no moment° da
elaboraceo do taste, pare torne - lo maim dificil, o humor do
professor em relaceo A turma de alunos que tem pela frente, a
discipline

ou

indiscipline social desses alunos; uma certa

"patologia magisterial permarente" que define que o professor neo
pode aprovar todos os alunos desde que neo 6 possivel que todos
as alunos tenham aprendido suficientemente todos as contekados e
habilidedes propostos, etc.... Assim, s o muitos os ingredientes
que se fazem presentes na elabora ,::eo do instrumento de avaliaqeo,
a.inda. que" tecnicamente muitos dosses elementos neo deveriam se
faser presentes nos testes.
Com uma. sistemetica de ava1ia0o assim corstituida o
professor podera arbitrariamente, aprovar um aluno que neo
apresenta condir.,bes de aprendisagem, comb podere reprover um
alunm quo te - ha cordirbes suficiertes pare ser eprovedo. to o
pro Dr quiser (e muitos o querem) tarto podere aprovar o_r
repraar arbitrariamerte um eluno devido an fato de neb lever em
carte, con honestidade, um padres) ideal de aprendizsgem
provia.ento estabalecido, quG, nada mai.s _.aria. do que o minion

necesserio nequilo que ester ensinando. Polo menos o mihimo
necessrio. Enter:, se estabelecesse ease padres, haves que se
exigir de cede aluno es , e minima necesserio pare aprovac.- eo

DL

reprovaceo puma unidade de Ensino neo estaria a depender da
arbitrariedade do professor, mas sim do fato do aluno ter .

-132-

apreeentado.em

eua

conduta

_

oe

de. aprendizagem

CaCacteres minimos

.

neceiserios,
Com esse

Mee ala s: -

negandO ssa si

prazer .*

Deeds que ao

eleVaao

na med ida

possibiiidade
crianca e

J

•

cultural,

em

".s.meeMa , . , e01

que :eSt.ACItrUindo dentro.-da

prazer.:!de. entender 'mundO e crescer

•

em: comOreehitO e vl.e&o da realiqadS,

Tex

extraidd es:

A. 040Qno

.;; DO ALUNO:
•-.

FAVOR OU CONTRA " A

DEMOCRATIZACAO, DO

ENSINO .de 'Cipriano Ca r los Luc kee i , pars a FOE
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Farm refletir

-

,

E xiste

'; qUe efetiVaMente,..se0
, . ••
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. .
... . . , „,.'.
e
de
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s6A4

,
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e,

evaliacNO aqui

levar o 'a 161,6 o

e :auto' onf lance? -
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a .efei to - em
EnSinb do
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•-•
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• . •
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-
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leVado
Estadual,

ae

Political de Organizacho

A

e

Avaliasho

Construg_ho de Uma Nova Politica da Avaliayho-Evasho-Recuperacho
Guaraciaba

de

Campos

0 assunto em questa() constitui, sem diavida, um complexo
problema do sistema educacional, pois o fracasso escolar e indica
do pelo alto indice de evasao e repet6ncia, desde

a primeira seri

e do primeiro grau (50% de reprovagao na escola plablica brasileira), passando por todos os niveis. 0 problema evasao-repetencia es
tende-se

a

universidade, conforme .pudemos constatar em nossa pes-

quisa sobre a desistancia dos alunos no campus da USP em Sao Carlos (Carvalho, 1981) e num trabalho recente sobre o acesso e evasao de estudantes na graduagao (Prado, 1990).
Durante muito tempo as pesquisas em educagao deram 6nfa
se

a

politica de avaliaga0. A aplicagao de provas objetivas e tes

tes de mialtipla escolha favoreceram os metodos de avaliagao padro
nizadas sugerindo um 6nico sistema de avali.agao.
Entretanto a avaliagao nao pode dissociar-se do contento educacional em que se aplica. Desejamos colocar em discussao

0

problema da avaliagao dentro de dois aspectos diferentes:
10) o do ensino "tradicional", "formal", cuja avaliacao tem toda
uma estrutura ja amadurecida e, ha muito, desenvolvida;
24) o do ensino "inovador", "construtivista", onde a avaliagao deve respeitar as etapas de elaboragao dos conhecimentos, o que
constitui atualmente um assunto em desenvolvimento.
Considerando estes dois aspectos, concordamos com o que
diz Davis (1990), sobre a necessidade de se ter.claro qual 6 a teo
ria de ensino-aprendizagem que se segue, pois, sem ela, nao

a

possi

vel agir e nem avaliar de forma coerente.
Seria passivel de padronizagao a politica de avaliagao den
tro de um dos dois aspectos educacionais citados anteriormente.
Na educagao "bancaria", "tradicional", sabemos que as pesquisas podem ser feitas sem que haja interagao entre o professor e
o sujeito avaliado, geralmente

atraves de proves objetivas; (Borde-

nave, 1984).
0 professor, "Detentor de um sabe pronto, definitivo, inquestionavel, vai aprovar ou reprover seu alunos, levando em conta
a capacidade destes de reproduzir ou nao este saber" (Andre, 1990).
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,

Aasim:,.0 ,profdsabk4ode'favoireCeros'Trob,leMas'de

rape-

,

tencia,e;eVasao, na mAdidaemque,,ele - Toasui autOomia nos

seus

criterios devavaliac$O, Ora extremamente rigidora:.extremamen
to fluidos. -A repetencia .e a evaSao originadasdesta falta de-'Coe
rencia na avaiiacao, assim como os conflitos geradoa.no aluno,Tro
vocam a sonegaCao de conhecimento a considerayeis. parcelas da , popu
lagao (Davis, 1990).
:COnsiderando estes e.outros problemas•da.,:realidadeeduba'

,

cionalbrasileira, guestionahloa se haveriaM:.s.OluCiies .;Tara o-proble
ma da aValiacAoffeVasao: ,-recuperacao no contex.to:.tra'dicional; do ensi
,

no.
Por outro lado, novos horizontes . abremse .c6m' a redes co
bertas das pesquisas de Pia2et'e o desenvolyimento de'uma nova, metodologia de ensino: o : ensino construtivista.NeSta liletodologia a
avaliacao nao.constitui uma finalidade'mas faz parte 'do prOcessO, e
tem o aluno 'como um . sujeito ativo. Novos camin6os.sao.buscados. Na ,
verdade, interessa e o resultado final ou..o processo?
Dentro da visao do ensino construtivista,. oaluno Tassa
pelas etapasde.elaboragao do conhecimento. Fazae neCessarioeta.,
belecer algunsTrincipios que devem se levar.ein.'consideracao quan-.
to

a

uma , nova:politica de avaliacao. Ao nosso .ver, A.odaS•as atitu-'

des e eatixidades, dos alunos

- devem , fazer parte .do . process° de

avaliagao:
Aavaliacao

"aberta". Nao ha .necessidade de "objetivi-

dade" ou depadionizacao".
dentro

ij-Conhecimento cognitivd
do aMbiente em:„que wive, pode.leva'-lo

a

respostas nao. "cdrretaa" pa

ra.oJvcodel*:tientifico atual. Muitas vezes:poi - eM, podeate:ocorrer
doilUnO%TenSar : como. pensava algum grande . Cientista nurn[:cletna 7

moMeiltofhistorito: Suas ideias estao .erracia s- -? Por:quantO . , tempo
o-penaaMent6 Aristotelico foi aceito como "coir,reto"?
Diantedeste pantirama, deixamos eM'aberto .-algumas questOeslbasi64:
a)

Como zecOnhecer quais as respostas dos aluncisquo'deiri'ser con

b)

CoMo-adaptar.o metodo construtivista nwrealidade educacional bra-

sideradas ,coMo estruturacao do pensamentO?. '
sileira Isaias lotadas de alunos, grandes discrepa'ncias-soCiais,
baixos salarios dos professores, dificuYdades,de material dida- .
ticol.
c)

Quais os recursos necessatios para uma avaliacao no ensino-cons

d)

Como Atribuir valor numerico, dar "nota", no ensino construtivis

ttutivista?
to inserido no sistema educacional tradicional?
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Percorrer estas e tantas outras questoes, constitui uma
etapa obrigatOria no nosso prOprio processo de estruturagao de uma nova politica de avaliacao, dentro do modelo construtivista, em
Plena construcao.

Carvalho, (1981) A.M.P. - "situacao do Campus de Sao Carlos (USP)
frente ao atual sistema de vestibular" - pesquisa financiada pela FUVEST.
Prado, (1990) F. - "0 acesso e a evasao de estudandes na Graduacao"
Tese de Dontoramento - IFUSP
Davis (1990), C. "Papel e funceo do erro na avaliacao escolar"
Caderno de Pesquisa - Fundacao Carlos Chagas.
Bordenave, (1984) J.D. ."Estrategias de ensinos-apredizagem"
Vozes Petropolis.
Andre (1990) M.D. - "A avaliacao da Escola e a avaliacao na escola"
Caderno de pesquisa - Fundacao Carlos Chagas.
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Politicas de: Oraaniza0o'e Ava14a0o
A Orciani2aAo Politlea - dosj6sGraduandO4 -Efrutura,dos Cursos.e
AcienclaS';de Financiamento
Maria'de'FAtima DiasRddr*gUes

Pretendemos, neste grupo levantar algurras questeies sobr.e' a

- situacao dd •

pOs-graduando no
Noss° interesse reside. pr•nc:ipalmente.• nos a:1 unos,_ das pas -graduac
ern Ensind de Fisica e Ensinc: de Cienci,:.s
Uma das

6: tr'abalhc

que'propomoS para discusslo

pesquisa do al unc - que resul tara nusta di sser tag Ls .tese nuclecs •
pre.-estabele .c.idos de •pesduisa existentes no curse de'poi7oraduacIO: -se na
maioria darn vezes esseS nucleus no., se mc.tram. aberteame7.te. aqa l^ que
esta escrito nos prospectos de diyuloac.ld ,do'cursc . nao e suficsente para
--r'eas . de, 1.-.iesql]i'sit':

* ; 1.inh,, s

trabalho

alur.o quo deSeja ingressar num:curs() de,p6s2'graduac2io"

?uitas yeses

nessa Area, subrne+,:e -se a

.processo, de seiec.,Io
of ejr eci'dos

national C ja , due s4,o .poucos .cs curses

no ,'E'rasif)

de , , escala
rem - sehpre

a de-

da.

possui conhecimentc

ats-rangente.

e -xiste no +curs°.
?Gs

raro

abandcrlare!f: cuss

para se ,adaSptaremcas, linhas.:que ncrtelam 'ros gr.tots de..;pess i tEsa.. e:.:iste 2it
c.- urs.s:deme::„:ric:±.

dentro

dcu!cra'f_tc.

CcmpiGmentanco-...pegunta 11-uc
ide;a:

e.

a.

te_

inoresso

E

posqivels c::-upcs

at-,=. 1.:.s .=7.

eSsa ques -..'ac: • E
T:7 0:4STOE

1.1rihasD

ccantc

vC1ta ac

estr ;t: . ..:7

cc=

curs::

de

quart:

filosoficos. e

.

7.1

estruturz de pc...ter .entre

nur.-.1ecs cot:

cue ncs

f- e1.21;c
qUant0 ac.seu rer.d1m,74.7..tc -

de

c numerc da- t.e.ss , daf.andidas, c

nurner .e de'boii,:stas, etc.
proposta.para se: discutiza dur.ar.te c g.ru;s7...

Essa a ape :as'. uma
trataiht. I SY.0

amplitude' 'due a

si

f ca

Cue seia

sc us sAd podera tomer..
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ur..1:-.apo

apesar

Do porto de vista do aluno boisista ex:stem queste5es que suo crusials,
come. par

exemplo: que fazer quando a balsa atrasa ? Como continuar

trabalhando na pesquisa se c compromisso erica fmi quebrado ? Como receber
infOrmaceies serias da ag4 , ncla de financiamento

Muitas quest?.5es pacer ser levantadas agora. mas acred!tamcs que duramte
o transcorrer dos trahalhcs elan suroirao. assirr, coma a tentativa de

encantrar soluces para os problemas que Liver. as pas-graduamdcs neste pals.
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Ensino de Fisica no

io. -e 2o. Zrau

0 Ensino, de.Fisica no .2o. Grau - Escolas Tecnicas

Liznando Fernandes da Costa

Tec

Nos Encontros de Frofesso. res de F isi ca dasThEsco Las
n i cas e Centro s Federa s de Educe c;:o Tecno

se

tern mu i to di sdut i do temas coda: Fo rmacao. -do. prole sso'r,
Lab(' rateri o , Carca Horc:ri

El,

Curryeu I um, AdequacZO da

F is i ca no Ensino Teen i co,

do los- i a, Poi it ca Edu-

cacional , Li vro Texto e rater iais Instruci one
do a 1 cumas modificacOes cue, i nfe I
.

BUiehte,

a i n'da nZo

foram Elva I i ados.
Como v i sto, tivemos :mu i tas oportun i Codes-, de debater o
ens ino , no entanto, a I co nos impede de iron sfOrma- I o-;
ha ja' vi Sto, -nOsscs 1 im i tagOes porc - i nf I uenci ar::nas de
c i sacs- :que, mod i f i'que

c

po l l ti cc educaciono1 zdotodo

pc Lo ;Jo verno,. -. Ate quo ponto sonos consi derados para nodi f i car- curriculum, no cri cc:o de novos - cursos
e novas eScO 1.as?
Al E,Uns- problemos debati dos, parecem ter So I
pies, poi s .sc

en

ucZes s im-

contram a n ive I de i,rupo de professo-

res 01.1 . (:clyZsco ra, n a) se tondo um re I ato , cos Scus
cam inhcmentos

resu I tados. Como exemp)

temos

i no vo9ges netodo 1 hi cos, a cdccuac,:ao da,F i,si , ca•no ens i no Tect'dco etc..
Al ecr'dos assuntos ja abordados,

podemos

ana i sar, Co-

mo e tratodo o proorama de copaci tocZo de re cursos
humonos dos ESco I as Teen i cos, po i s sendo a educaao
urna at i vi dade dinamico, o professor n:0 dove

I im

r-

so apenas a oraduacZo
Esperamos scr oportuno esse

evehto,

pora quo possa -

mos retonar as di scursges c ava I i ar as so l ucOes encon
tradas nos. Esco I as.

OLEST Q ES

I. Duais'os• principais motivos que nos leva a nab realizar
melhoria no ensino da Fisica?

. 2. Como tem ocorrido os encaminhamertos na sus Escola, dos
problemas levantados nos Encontros de Professores e Sim
pesios, do Ensino ea Fisica?
3. 0 professor est: preparado pans o ensino de Fisica nos
Escolas Tecnicas? Por que?

4.'Deve existir uma Fisica diriGids pars o ensino Tecnico?
Por que?
Se necess:rio qual deve scr o procrams Oa Fisica pare a forms co do Tecnico?
5. Os livros cdOtados sctisfazom

condicees do ensino

Tecnico? Justifique?
6. Exists Laboraterio no sup Escola?
cionam as au as prsticas?

exists como fun-

nOcess:rio um professor es

• peoifico pars Isboraterio? for qua?
7. Como e dcsenvolvido o prooramc de cc.pscitso de recur
sos humanos na sua Escolo?
Facs suostZo pars um programs do cspacita 2.:o do pcssou).
A carca hor:ria de Fisica e suficiente pars o .boy.; desenvolvimonto do prosrarc?
c:ucl a psrticipaco dos professores do Fisica cc sus
Escola, ncs docis;es e cc pronrams, curr culum
etc. ?
IC. Cohilece alEuma inovacZo metodoletjcc, eplicada na sua
ef.2,cola? Se conhce, qual e quais os resultados?
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Ensino de . FisiCa•no lo. e 2o. Grau
Fisica na

Formac, ao de Frofessores das 'Series Iniciais do lo. 'Grau
Catarina Mitiro Lisuka Sirosse

0 curso de Magisterio para professores das series iniciais
do prbmeiro'grau no Parana, atualmente tein a duracalode

tres anos,

sendo que a carga horAria de Fisica e de dUas aulas semanais,
apenas nos dois Ultimos anos. No Instituto Estadual de EdudaCao
de Londrina (IEEL), constatou-se que a enfase mailor 6 dada A
Mecardca que ocupa todo o segundo ano e o. reStante dos conteUdos:
Termodinamica, Optica, AcUstica e Eletromagnetismo 6 condensado no
terceiro ano. Alem disso, o ensino de Fisica nao recebe nenhum
tratamento diferenciado pelo fato de ser ministrado a alunos que
serao professores das series iniciais do primeiro.grau.
Pensando na formacao destes professores foi feito um
Ievantamento : dos assuntos ...relacionados com a Fisica abordados' nas
series iniciais de algumas escolas estaduais e murdcipais de
Londrina. Este levantamento baSeou-se nos programas e Livros
utflizados por estas escolas a atraves dele foi possivel
verificar que os contetidos mais explorados no, primeiro grau sac , a
Termodinamica e • o Eletromagnetismo, em desacordo que 0 mails
enfatizadO no segundo grau, que 6 a Mecanica.
Com os dados obtidos foram elaboradas matrizes de
Termodinamica, Eletromagnetismo, Optica e Acustica, que

por

um

lado relacicinam os assuntos abordados no primeiro grau e por
outro, os conteudos do segundo grau, na ordem em que normalmente
sao apresentados.
Estas matrizes permitem visualizar a reLacao eXiStente
entre o ensino de Fisica no curso de Magisterio para o primeiro
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grau e os conte0dos de Fisica abordados nas series iniciais do
primeiro grau e verificou-se que os assuntos do primeiro grau
seguem aproximadamente a mesma sequencia adotada no segundo grau
termos de conceitos, de modo a iniciar com atividades que
envolvem conceitos basicos, que sao pre-requisitos no
,dosenvolvimento de outros assuntos.
Somente a matriz referente A MecAnica foi elaborada de modo
Adferente: partiu-se dos assuntos abordados no primeiro grau para
se chegar aos conceitos essentials necessArios ao estudo destes
assuntos, pois E a parte menos explorada no primeiro grau, devido
ao Cato de ser bastante abstrata.
Com a matriz construida, elaborou - se uma proposta de
abordagem da Fisica em Termodinamica, tom o objetivo de atender as
peculiaridades do curso de Magisterio. Procurando obter a mudanga
no enfoque pretendido, optou-se por apresentar o conteUdo de
TermodinAmica atraves de experiencias simples ligados ao cotidiano
do aluno, onde sac, utilizados materiais acessiveis. A escolha
destas experiencias simples que possam ser desenvolvidas tambem no
primeiro grau, se deu justamente para tornar a Fisica mais
condizente com as necessidades prAticas dos alunos do curso de
Magisterio.
Porem, a enfase maior fica para as explicaOes, nao s6 do
ponto de vista macroscepico, mas tambem do ponto de vista
mdcroscepico que acompanham estas experiencias, pois atraves delas
que se pretende o aprofundamento da parte conceitual, necessario
ao nivel de segundo grau.
Segue . aqui um exemplo de como uma experiencia pode ser
explorada.

-142-

Associa-se a experiencia
ClIrEd/L.Cl• I I •45e do Cage •••e•
04•Lart•I 1 FF.,. ••

tie de <Ne•

a cob. a P.O a

epoloo M poF• FP fallow

aos fatoS observados no dia a

aveood*

■

a •• •Ir• eu

■

ie, e•re•

ma. rW ota

I

tea a •erte•new w Y.C. ream•

dia: uma tamps metalica de um

co.. um pees

frasco de vidro que se Lorna

pear• es• boerKe• 1 ewe.* no

mails

ped•ere do gee.

facil

desatarraxa-la

derramando aqua quente apenas
sobre a tamps; os espacos
deixados entre os trilhos das
ferrovias para perndtir

a

dilatacao; o fato de Urn copo
Frio se quebrar, quando se
4100e• a Mama,

C•.•nder e flo F cobee..lre doss

Pena.. se a fla do !oaf hanita cow page ras ale a (1,0 dis

derrama nele um liquido quente;

cobra, F wee ,• a ,•• neer ...go • ewe. Fie 1.4.4,11a.

a dilatacao que se observa nos

M.C. • alalanCS• Onlea • paw • • m••••• aaUdia.
rms. •
for-net- •e•e

react

da wee. we lea • ...Manes. de flo a oebr•.
• •Lev•n• • lemperecero.

%Few

widea g•-a cape

telefonicOs

fibs

Ole/ea•e o flo cd•
dear • diel.ct• entre •

pace

• •

masa • cong•e•e mat •

telegraficos. Todos eles de vem

art* are.ertor. reeollcat • pe aeonl•cee.
Paired. 'taw pedeeea wide am fie d• mere • motne •

at•lara71.• MM.,. • paw' • a •••••
Cana.. Fro ewe o

set acompanhados de devida

o pie ,gacpret.....,

na

•• dee.ede. F mum poetede

Ueda! derant• a •tagerel•ne.e.

explicacao.
A seguir, analisa-se a

dilatacao sob o ponto de vista microscOpico, atraves do modelo
molecular, o que leva

a

discuss do significado do coeficiente de

dilatacao.
Com esta proposta de TermodinAndca, pretendeu-se fazer com
que o ensino de Fisica

"to

Curso de Magisterio possa atender pelo

menos a navel de conte4do, as necessidades deste curso que 6 de
former professores para as primeiras series du primeiro grau.
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A

T

24 fella.

IV

IDADES

SOCIAIS

21/01/1991 - As 18 horas

SHOW DO GRUPO BAOBA
"UM PASSEIO MUSICAL DO AFRO AO 'TECNO-POP PASSANDO PELA BOSSA
NOVA, JAZZ E BLUES"
LOCAL: SALAO SOCIAL DO CAASO

54 feira - 24/01/1991

as 14 horas

EXCURSOES LOCAIS CUJA PROGRAMA00 SERA DISTRIBUIDA NA ABERTURA
DO SIMPOSIO
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