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& IMPORTADOS 

Com a Porto Seguro, as mAs noticias nAo vao ser o unico 	motivo 
para seu cllente procurar o seguro.Afinal,ele vai ganhar servicos 
exclusivos para garantir a seguranca dele e de seu 	Carr°. 

COM a cobetura de toca-fitas, chimos o BLOCK TAPE, 	um dispo- 
sitivo que inibe o furto. Contra colisdes traseiras, 	cotocamos 

o BRAKE LIGHT, terceira lanterna de freio. Para 
evitar o roubo do velculo, instalamos o DISPOSITIVO 

ANTIFURTO, um sista.° que corta sua ignicao. Com  a 

VACINA ANTI-ROOBO, gravamos os numeros do chassl 

e da ',loco do vetculo em todos os vidros. Alem disso, oferecemos 
o PORTO SOCORRO, um cobertura especifica que presta 
socorro mecAnico ao seu veiculo, em todo o territ6rio nacional,e 
a CENTRAL 24 HORAS DE ATENDIMENTO, onde, com uma ligacAo 
gratuita, voci obtem qualquer informacSo sobre o 	seguro 

ou como proceder em caso de sinistro, 	podemos ainda 
solicitor servico de guincho, a qualquer bora do dia 
ou da noite. Para nos, o melhor jeito de atrair novos 
clientes e esse.Protegendo o carro e o bolso deles. 

LIVRARIA HENFIL LTDA  
INSTITUTO DE FISICA - USP 
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TEMPO DE AVALIA00... 

Em 	1970 	realizava-se 	no 	entAo 
Departamento de Fisica da Faculdade de Filosofia, 
CiAncias e Letras da Universidade de Edo Paulo o 
Simp6sio Nacional de Ensino de Fisica. Era o inicio de 
uma preocupagao oficial da Sociedade Brasileira de Fisica 
com o Ensino no pais. 

Os registros desse primeiro e dos oito 
simpftios seguintes mostraram a preocupagdo constante da 
comunidade de fisicos com aspectos cientificos, 
econ6micos e politicos, estes dltimos quase sempre 
desfavoraveis A melhoria da qualidade do ensino que se 
idealizava para o pais. 

A implantagao de reformas (como a Lei 
5692/71 e a Resolucdo 30/74) nesse periodo, bem como 
indmeras outras dificuldades, ndo impediram, entretanto, 
a formagAo de grupos, programas de pos-graduagao e a 
consequente produgao de considerdvel volume de 
publicag6es na drea, mesmo embora entendendo estar este 
aquem das necessidades ditadas pelo avango cientifico e 
tecnologico. 

Decorrido 23 anos, a comunidade de 
fisicos envolvida com a temdtica do ensino reune-se 
novamente para realizar seu decimo simp6sio. Pode-se 
afirmar hoje que esta comunidade tem em mAos indicativos 
suficientes para avaliar sua produgAo e a importancia 
desta. A histOria dos simp6sios estd al, e se confunde 
com a prOpria histOria de formagao de nossos grupos de 
ensino de Fisica. 

Assim, a realizagao de um docimo 
simp6sio sugeriu a essa comunidade um balango geral do 
desenvolvimento da Area durante esses anos, preocupagao 
esta refletida no tema deste X SNEF - "Tempo de 
Avaliagao", definido epos consultas aos diversos Grupos 
de Ensino de Fisica hoje espalhados pelo pais, e que 
clever& permear todas as atividades desenvolvidas nesta 
semana. 

Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a valiosa colaboragao dos Orgaos que 
financiaram o evento bem como aos colegas que se 
dedicaram integralmente nos Altimos meses ao incansAvel 
trabalho de preparagAo do mesmo. 

Esperamos que as concluseies deste 
dAcimo simposio, que deverdo estar detalhadas nas atas a 
serem posteriormente impressas, nos indiquem os melhores 
caminhos a serem trilhados em beneficio do Ensino de 
Fisica no pais. 

Roberto Nardi 
Secretdrio para Assuntos de Ensino 
Sociedade Brasileira de Fisica 



X SIMPCISIO NACIONAL DE ENSINO DE FISICA 

COMISSAO ORGANIZADORA NACIONAL (ComissAo de Ensino da SBF) 

• Anna Maria Pessoa de Carvalho (FEUSP) - Regiao Sudeste 
• Edilson Duarte dos Santos (UFPA) - Reg.Norte/Centro-Oeste 
• Jose Andre Peres Angotti (UFSC) - Regiao Sul 
• Maria Cristina Dal Pian Nobre (UFRN) - Regiao Nordeste 
• Roberto Nardi (UEL) - Coordenagao Geral 

• Apoio: Secretaria da Sociedade Brasileira de Fisica 
Hello Dias - Secretario Geral da SBF/ Andre Rocha da 
Silva/ Fernando Luiz C. S. Braga/ Hector Mauricio M. 
Gatica/ Neusa Maria Lucas Martin/ Suzana Ramos de 
Souza/ Mara Claudia F.R. Terassi. 

COMISSA0 ORGANIZADORA LOCAL (Grupo de Ensino de Fisica/UEL) 

• Carlos Eduardo Laburfi - Infraestrutura/multimeios 
• Elizabeth Barolli - Alimentagao e Transportes 
• Irinea de Lourdes Batista - inscrigees e certificados 
• Maria Ines Nobre Ota - Infraestrutura/espago fisico 
• Maria Ivanil Coelho Martins - Alojamento e Transportes 
• Roberto Nardi - Finangas/Coordenagao Geral 
• Sergio de Mello Arruda - Atividades Culturais 

• Apoio: Depto. de Fisica professores: Andre Tsutomu Ota/ 
Dari Toginho Fg/ Hiromi Iwamoto/ Jair Scarminio / 
Klemensas Rimgaudas Juraitis/ Mario Goto/ Manuel 
Simees Filho/ Verissimo Manuel de Aquino. 
Secretarias : Edelzina Aparecida Gallardo Silva e 
Analice Barbosa dos Santos. 
Estudantes: Adriana Munhoz/ Jorge Alberto Martins/ 
Mafalda Feliciano. 
Secretaria de Estado da Educacito: Joao Antonio 
MAnfio(Superintendencia), Rose Mary Gimenez 
Gongalves e Thais Kornin (DESG), Archimedes Peres 
Maranhao (CETEPAR). 

FONTES PATROCINADORAS 

• CAPES - Coord. de Aperf. do Pessoal de Nivel Superior 
• CNN - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnolegico 
• FAPESP - Fund. de Amparo A Pesquisa do Est. de sao Paulo 
• FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 
• GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - SEED/SETI/SEET 
• UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
• Apoio: ACIL - Associagao Comercial e Industrial de 

Londrina/ AMETUR - Autarquia Municial de Esportes e 
Turismo/ Carrefour/ Casas Regente/ Atacadao S/A / Editora 
Cortez/ Editora HARBRA/ EDUSP - Editora da USP/ Livraria 
Academica/ Norpave/ Porto Seguro Seguros/ Shopping Catuai. 
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ESTRUTURA DO X SNEF 

I - TEMA CENTRAL 

0 tema geral deste X SNEF 6 TEMPO DE AVALIAgA0, e o 
programa decorrente do mesmo 6 resultado de consultas e reuni6es 
que envolveram um grupo significativo da comunidade de fisicos, 
professores de Fisica e pesquisadores em Ensino de Fisica de onde 
a ComissAo Organizadora Nacional coletou elementos determinantes 
para a estruturagdo desse programa. As sugestoes, recomendag6es, 
mog6es, etc. advindas das atas dos simposios anteriores, 
principalmente do ultimo SNEF, foram tambem fatores determinantes 
na elaboragAo deste X SNEF. 0 tema, definido no Encontro de 
PreparagAo realizado durante a Reunido Anual da SBF (SBPC, SAo 
Paulo, julho/92), aponta para o compromisso de reflexAo critica 
sobre o papel, o desempenho e as perspectivas das institnigoes 
envolvidas com a atividade de ensino/aprendizagem de Fisica, desde 
as unidades escolares de la e 2a graus, passando pela Licenciatura 
e pos-graduagdo na Universidade, at6 As instAncias legisladoras e 
normatizadoras da Educagdo no pais. 0 tema tambem estA associado ao 
momento atual vivenciado pelo pais que requer avaliagdo em vArios 
niveis, incluindo necessariamente a EducagAo. 

0 tema central TEMPO DE AVALIAgA0 6 abordado 
especialmente nas mesas redondas: 

AVALIAgA0 DA PESQUISA ACADANICA 
(3a feira) 

AVALIAgA0 DA EXTENSA° UNIVERSITARIA 
(44 feira) 

AVALIAgA0 DO =SIN° 
(52 feira) 

AVALIAgA0 DA LimusukcAo X DA ADNINISTRAgA0 
(6a feira) 

que comp6em o X SNEF e nos correspondentes grupos de trabalho. Este 
simposio tambem servird de palco pare: a avaliagAo do trabalho nos 
23 anos decorridos desde o I SNEF de SAo Paulo em 1970 (31 feira). 

II - ATIVIDADES COMPLENENTARES 

CURSOS e OFICINAS: concomitantes nas primeiras 
atividades das manhAs. 

PAINRIS E MOSTRAS: ficarAo expostos durante todo o 
evento e serAo apresentados na segunda, terga e quinta feira das 
16:00h As 17:30h. 

COMUNICAgOES ORAIS: apresentaglio concomitante aos 
painAis e mostras. 

ENCONTROS E DEBATE: 4A feira das 14:00h as 16:00h 
VISITA AOS LABORATORIOS DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE 

FfSICA: 41 feira 	tarde. 

CONFERENCIAS: segunda, terga e quinta feira 	17:30h, 
encerrando as atividades destes dias. 

ASSEMBLEIA GERAL: 61 feira A tarde. 

OBS.: a multiplicidade de atividades simult 	 wage um 
planejamento previa para melhor participagAo nests simposio. 



X SNEF — "Tempo de Avaliacao" 
CRONOGRAMA DE EVENTOS 

Horas Segunda (25/1) Terga (26/1) Quarta (27/1) Quinta (28/1) Sexta (29/0 

8:00 Inscrigoes Cursos/Oficinas Cursos/Oficinas Cursos/Oficinas Cursos/Oficin 

10:00 Abertura Mesa Redonda 
AVALIACAO DA PESQUISA 

Mesas Redondas 
AVALIACAO DA EXTENSAO 

Mesas Redondas 
AVALIACAO DO ENSINO 

Mesas Redondas 

AV.DA ADMINISTRACAO 
10:30 Conferencia 

"Tempo de 

AvaliagAo" 

MR1A 
A Pesquisa Academics 

e seus Compromissos 

eom a Educacfm 

MR2A 
A Universidade e o 

GErnasuirr de I. e 2. 

MR3A 
Ensino de Fisica e 

Demandas Sociais 

MR4A 
Educacfm, 
Legislaclio e 
Normatizagfio 

MR2B 
Veiculos de Divulgaceo 

Cientffica 

MR3B 
Ensino de Ffsica e 

Formaceo Profissional 

MR9B 

°dsecF:selyfiee:rdntsi_ 

trativas no 
Ensino de Fisica 

MR1B 
Os Simposios de 
Ensino de Fisica 
como 

catalisadores de 
mudancas 

MR2C 

A Fisica e a Culture 
MR3C 
Tendencias atuais do 
Ensino de Fisica 

14:00 Grupos de Trabalho Grupos de Trabalho Encontros e Debates Grupos de Trabalho 
Assembleia 

Final 	. 
16:00 Riirritgialasgas 

orais 
Riggiciavegas 
orals Livre 

Ilaineis, mostras 
Comunicagoes 
orais 

17:30 Conferencia Conferencia Conferencia 

20:00 Atividades Gutturals Atividades Culturais Atividades Culturais Atividades Culturais Ativid.Culturais 
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DISTRIBUIQA0 DAS SALAS 

As atividades do simpasio estao concentradas basicamente no centros 
de estudos: 
- CLCB - CENTRO DE LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 
- CESA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS 
exceto as conferancias nos finais das tardes que sera° realizadas 
no anfiteatro do CCB - CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS e alguns 
cursos que necessitam da infraestrutura do CCE - CENTRO DE CIENCIAS 
EXATAS. 

DISTRIBUI00 DAS ATIVIDADES POR CENTRO 

CONFERENCIAS: CCB - Centro de Ciencias Biologicas 

MESAS REDONDAS: CLCH - Centro de Letras e Ciencias Exatas 

PAINEIS: CLCH - Centro de Letras e Ciancias Exatas 

MOSTRAS: CLCH - Centro de Letras e Ciencias Exatas 

COMUNICAOES ORAIS: CLCH - Centro de Letras e Ciancias Humanas 

CURSOS: CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
CLCH - Centro de Letras e Ciencias Humanas 
CCE - Centro de Ciencias Exatas 

OFICINAS: CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 

GRUPOS DE TRABALBO: CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 

CoDIGOS DOS TRABALEOS: 

No final deste caderno ha um indice de autores com todos os 
trabalhos a serem apresentados neste simpOsio na seguinte forma: 

AA/BBB/000/999 

as duas primeiras letras indicam a atividade, sendo: 
CF - conferancia 	MR - mesa redonda 	GT - grupo de trabalho 
EN - encontro 	DB - debate 	 CS - curso 
OF - oficina 	CO - comunicacao oral PN - paindis 
MO - mostra 

as tree letras seguintes indicam o dia da semana, representado por: 
SEG - segunda TER - terca QUA - quarta QUI - quinta SEE - sexta 
STQ - segunda, tercet e quinta e TaS - terca a sexta 

os tras nameros seguintes indicam o namero da Bala nos centros de 
estudos: CLCB-inicia com 1; CCB-inicia com 2; CCE-inicia com 3; 
CEBA-inicia com 4 (exceto o simbolo TOV-Teatro Ouro Verde) 

os trolls dltimos numeros indicam a pagina onde esta o resumo. 



CAMPUS UNIVERSITARIO (PARTE ENVOLVIDA PELO 

(1) CLCR - CENTRO DE LETRAS E CIBNCIAS =MARAS 

(2) CCR - CENTRO DE CIRACIAS BIOLOGICAS 

(3) CCE - CENTRO DE cancrAs EXATAS 

(4) CERA - CENTRO DE ESTDDOS SOCIAIS APLICADOS 
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CLCH-CENTRO DE LETRAS E CreNCIA8 HUMANA8 

Secretaria do X SNEF 

salas 120/121 



CESA-CENTRO DE ESTUDOS 80CIAIS APLICADO8 

A 



CONFERENCIAS 
CF1 - Dia 25/01 - (Abertura) Cine Teatro Ouro Verde - 10:30h 

TEMPO DE AVALIACAO 
Luis Carlos de Menezes (IFUSP) 

Quando o nucleo cedeu a hegemonia matAria 
condensada, nosso seculo revelava finalmente seu carAter, 
trocando a energAtica pela informAtica. A terceira 
revolugdo industrial, tanto quanto as dos soculos 
anteriores, mudou a face econ6mica e politica do globo, 
mudando tambem nossa visa() de mundo. Avaliar o que quer 
que seja, como o ensino de Fisica, jA 'lac, 6 a mesma 
coisa, pois avaliar implica critArios, pois critArios 
implicam visa° de mundo. Sabemos que entre as bases 
daquela revolugdo, a informatizagao e a digitalizagdo 
estdo fundadas na compreensdo quAntica do mundo, nos 
chips microeletrfticos, nos lasers modulados. Sabemos 
avaliar quanto deve esta compreensdo estar presente na 
educagdo contempordnea? Na graduagdo de engenheiros, de 
biologos, de professores de Fisica, de professores 
primArios? Sabemos avaliar o nosso ensino do conceito de 
inArcia? Saberemos avaliar a inArcia do nosso conceito de 
ensino? 

CF2 - Dia 25/01 - Sala 202 (Pinicdo) - 17:30h 

0 CONCEIT° DE CAMPO 
Manoel Roberto Robilotta (IFUSP) 

0 conceito de campo constitui uma das bases da Fisica do 
seculo 20. Entretanto, ele quase nunca 6 abordado em 
cursos fora da Universidade, por desconhecimento ou 
"medo". Vou tentar argumentar que esse conceito, aldm de 
importante, 6 relativamente fdcil de ser entendido e 
ensinado. 

CF3 - 26/01 - sala 202 (Pinicdo) - 17:30h 

0 UNIVERS° COMO SALA DE AULA 
Augusto Damineli Neto (IAG/USP) 

CF4 - 28/01 - sala 202 ( Pinicdo) - 17:30h 

RELagoiss CONTEMPORANEAS ENTRE CIgNCIA E TECNOLOG/A 
Luis Pinguelli Rosa 
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26/01 - TER9A 	 MESAS REDONDAS 

MR1A - 27/01 - sala 114 - 10:00h 

AVALIA00 DA PESQUISA ACAD2MICA E SEUS COMPROMISSOS COM A 
EDUCAgA0 

COORDENA00: 
Jesuina L. de Almeida Pacca (IFUSP) 

EDUCAgA0 E TRABALHO - 
Acacia Zeneida Kuenzer (FE/UFPR) 

A pesquisa em Educagao e especificamente nas areas 
de contendo, tem tomado um novo rumo epos o 
desenvolvimento da teoria da pedagogia histdrico-critica, 
a partir do que varios pesquisadores tem aprofundado a 
concepgao de trabalho industrial moderno como categoria 
fundamental de principio educativo nas sociedades 
contemporaneas. 

Nesta mesa redonda pretende-se discutir qual a 
contribuigao, nos planos te6rico e metodologico, da 
concepcao de trabalho como principio educativo como polo 
organizador de proposta de ensino das Areas especificas, 
no que se refere organizagao e selegao dos contendos e 
da forma de trabalha-los, em relagao com suas pesquisas 
e a extensao. 

AVALIAgA0 DA pESQUISA EM ENSINO DE FfSICA 
Marco Antonio Moreira (UFRGS) 

RELAgA0 ENTRE A PESQUISA E A PRATICA EDUCACIONAL 
Myriam Krasilchick (FEUSP) 

De forma geral a relagao entre a pesquisa e a 
pratica educacional 6 limitada e distante como resultado 
de fatores mnitiplos e complexos. A recente demanda da 
sociedade por avaliageto da Universidade incluindo 
elementos relativos A pesquisa, ensino e extensAo pode 
lever A transformagAo desse panorama. 

0 estabelecimento de vinculos que permitam a 
incorporagAo dos resultados das pesquisas aos curriculos 
e tambem o uso dos dados resultantes das investigagoes no 
aperfeigoamento dos processos de ensino viAveis e que 
devemos procurar atingir. 

################ # #### ### ###### #### ############ # #### # ### # #### # #### 



MR1B - 26/01 - sala 111 - 10:00h 

AirmanAo BORNE OS SIMP6SIOS DE ENSINO DE F/SICA COMO 
CATALISADORES DE MUDANgAS 

COORDENAgA0 - 
Artur Eugenio Quinteo Games (UFMG) 

AVALIAgA0 DO SUET MA VISA° DE UM DOS FUNDADORES DO EVENTO 
Ernst Wolfgang Hamburger (IFUSP) 

AVALIAgA0 DOS SNEF's NA 6PTICA DE UM DOS ORGANIZADORES DO EVENT° 
Deise Miranda Vianna (IFUFRJ) 

A avaliagAo dos SNEF's como catalisadores de mudanga pode 
ser feita em tres 
-o que ocorreu nos eventos da pr6pria SBF (SNEF's, 
EPEF's, Encontros Regionais, ReuniAes Anuais, etc.); 
-o que ocorreu na comunidade dos fisicos (entendido aqui 
como mudangas nas InstituigAes de Ensino Superior); 
-o que ocorreu para a grande comunidade de professores e 
alunos de 1Q e 2Q graus. 
SAo vArias e valiosas as contribuigoes dos Simposios de 
Ensino. Mas sempre cabe a pergunta daquele que aparece 
pela primeira vez:"Mas qual solugdo para a crise no 
ensino de Fisica? Por que nAo formamos mais e melhores 
professores de Fisica? Por que meus alunos nAo gostam da 
minha matAria? 

' ANALISE DA EXPERIINCIA COMO ALUNA QUE SEGUIU A EvoLugko DOS SNEF's 
Ruth Schmitz de Castro (Col.SAo Paulo/BH; IFUSP/FEUSP) 

Apresentagdo de um breve hist6rico dos Simp6sios 
dos quais participamos relatando as expectativas 
anteriores e o atendimento e/ou a frustragdo destas 
expectativas ap6s a realizagAo dos mesmos. 

Breve avaliagAo destes Simp6sios principalmente sob 
a Atica do professor de segundo grau. 

Expectativas em relagAo ao Simposio de 1993 e a 
futuros SNEFs. 

Na medida do possivel, tentaremos apresentar nAo s6 
a nossa anAlise, mas tambem a de alguns colegas que vAm 
participando, frequente ou esporadicamente dos SNEFs e 
que, alem de atuarem como professores de Fisica, %rem 
tamba discutindo questAes relativas pesquisa e ao 
ensino nests Area. 
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27/01 - WARTA 	 MESAS REDONDAS 

MR2A - 27/01 - sala 114 - 10:00h 

AVALIAgA0 SOBRE A UNIVERSIDADE E 0 ENSINO DE CIBNCIAS 

COORDENAgAO: A PEQUENA CONTRIBUIgA0 DAS UNIVERSIDADES PARA A 
MELBORIA DO ENSINO DE 12 e 22 GRAUS 
Beatriz Alvarenga Alvares (UFMG) 

A colaboragao da Universidade Brasileira com ensino de 1Q 
e 2Q graus, cujas deficiencies em todas as Areas e niveis 
6 bastante propalada, 6, como sabemos, muito pobre. 0 
oferecimento de Cursos de Licenciatura 6, geralmente, a 
unica atividade desenvolvida pelas Universidades, 
relacionada com o ensino nesses niveis e as estatisticas, 
frequentemente divulgadas, evidenciam o esvaziamento 
desses Cursos e o reduzidissimo numero de alunos que 
chegam a se former. Alem disso, quase sempre, o curriculo 
das Licenciaturas nao possui identidade pr6pria, 
apresentando-se como um Curso de Bacharelado mutilado, 
com algumas disciplines pedagogicas apenas, sem a 
preocupagao de se obter um todo integral. Neste trabalho 
pretendemos discutir esse velho problema e a nossa 
pequena esperanga de que a situagao seja alterada com a 
urgencia que seria desejavel, principalmente, porque he 
grande dificuldade de acesso, carreira universiteria, 
de profissionais formados em Cursos de areas especificas 
(Fisica, Quimica, Biologie, etc), que fazem pos-graduageo 
em Educagao (estudo de caso na area de Fisica, da UFMG). 

A UNIVERSIDADE E 0 ENSINO DE 12 e 22 GRAUS 
Wojciech Kulesza (UFPB) 

0 fracasso na formageo de Professores para o ensino 
de 1Q e 2Q graus por parte da Universidade Pdblica s6 
poder6 ser corrigido na atual situagao aa educagao no 
pais atraves de uma Politica Agressiva de Extensa° 
Universitaria que incorpore os resultados acumulados das 
pesquisas educacionais realizadas pelas Universidades nas 
duas dltimas decades. 

CAPACITACAO DOCENTE NO 12 e 22 GRAUS E A UNIVERSIDADE 
Glaria Regina Pessee Campello Queiroz 

0 Ensino de Fisica a professores da rede escolar 
(112 e 2Q) tem sido noticia de jornal nos eltimos tempos. 
Destaco entrevista de um fisico russo que em visite ao 
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Brasil nos conta que "professores das escolas primaries 
russas frequentam as universidades aprendendo fisica e 
matemAtica, gerando professores capazes de despertar 
interesse pela CiAncia junto a jovens e estudantes. 
Destaco tambem recomendacao de Cristdvam Buarque de que 
"a Universidade precisa de um elitismo comprometido com 
a Sociedade, o pais e a humanidade e o principal hoje 
seria envolver a universidade na melhoria do ensino 
basic°, treinando e reciclando os professores. Este 
trabalho das Universidades em prol do Ensino de Ciencies 
nAo 6 no entanto novidade no Brasil. Hoje se faz um 
balango critico do que ja foi feito e se colocam 
perspectives para os proximos anos de modo a formarmos 
alunos criticos, engajados permanentemente na construgAo 
do seu conhecimento. Para isto sAo necessarios 
professores muito especiais, uma vez que estes devem: 
estar atualizados nas pesquisas mais recentes em Ensino 
de Ciancias; conhecer praticas inovadoras; conhecer 
elementos de hist6ria e filosofia da CiAncia, alai-a de 
dominar o conteado. De modo a atualizar professores em 
servico existem cursos de EspecializacAo ou de ExtensAo 
oferecidos por Universidades em todo o pais. No entanto 
existem problemas de financiamento e de pessoal que 
retardam a sua maior proliferagAo, no nivel da demanda 
existente. 

A VISAO DOS PROFESSORES DE 22 GRAU SOBRE A ATUAgA0 DA UNIVERSIDADE 
Idevaldo da Silva BodiAo (UFC) 

Embora nos vArios fdruns em que se estabeleca a 
discussAo sobre os problemas da educagao no Brasil se 
conclua, mais ou menos rapidamente, ser essa problematica 
solucionAvel apenas atraves do empenho e eV:5es politicas, 
me parece que o conjunto de profissionais da Area - pelo 
menos na USP e UFC - nAo foi capaz de engendrar-uma 
compativel agao coletiva, usando o "peso" e a autoridade 
das pre:pries instituigoes. 

No espaco mais local das discussoes didaticas e 
metodolOgicas, ainda assim o sucesso tem sido um tanto 
fragil. Mesmo se conseguindo produzir pesquisas e 
"papers" ao mesmo nivel do primeiro mundo e publica-los 
em revistas internacionais, o fato 6 que tais.trabalhos 
nAo legitimam, cotidiano escolar, as agoes de 
professores convencidos de suas adequagoes, propriedades 
e importancias. 

A avaliagao que fago, professor de 2g grau que fui 
ate outro dia, 6 que os trabalhos e boas intengoes dos 
professores/pesquisadores, ficam restritos, na sua major 
parte, aos muros da Academia. 

## # ############################### ##### ########################## 
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MR2B - 27/01 - sala 111 - 10:00h 

AVALIAgA0 SOBRE OS VEfCULOS DE DIVULGAgA0 CIENTfFICA NO ENSINO DE 
FfSICA 

COORDENA00: 
Arnon Alberto M. de Andrade (UFRN) 

ASPECTOS SEMANTICOS DA ORGANIZA00 DO TEXTO VIDEOGRAFICO 
Moacyr Ribeiro do Valle Filho (FEUSP) 

0 texto videografico, 	semelhanga do texto 
escrito, 	suporta-se em pressuposigoes e admite 
implicitamente um conjunto de competencias, que sac) 
mobilizados de maneira distinta, segundo a situagdo 
comunicacional de exibigAo.ou registro. 

Tanto o document° videografico de informacao 
(didatico), quanto o documento de registro de pesquisa em 
ensino, necessitam ser interpretados segundo a 
organizagao semantica do discurso. 

REVISTAS DE ENSINO DE FfSICA 
Luiz Orlando de Quadro Peduzzi(UFSC) 

Os principais veiculos especificos de divu4iagao da 
atividade de Ensino de Fisica na America Latina sAo: 
-Boletim de Ensenanza (Centro de Ensellanza de la Fisica, 
Universidad Autonoma del Mexico) 
-Caderno Catarinense de Ensino de Fisica (Departamento de 
Fisica, Universidade Federal de Santa Catarina, desde 
1984) 
-Contactos (Revista de Educacien en Ciencias Basicas e 
Ingenieria, Universidad Autonoma del Mexico, desde 1984) 
-Revista de Ensehanza de la Fisica (Associagao de 
Professores da Argentina, desde 1985) 
-Revista Brasileira de Ensino de Fisica (Sociedade 
Brasileira de Fisica, desde 1979) 

A pergunta que naturalmente se impoe 	"Por que 
existem tao poucas revistas de Ensino de Fisica, mesmo em 
termos de America Latina?" Alguns paises como Uruguai, 
Chile e Venezuela nao dispoe de nenhuma revista para a 
divulgagao de pesquisas, materiais, metodos, e tantas 
outras atividades numa Area que normalmente apresenta 
grandes dificuldades de compreensdo tanto a estudantes do 
nivel medio como para estudantes universitArios. Ha 
revistas que sao criadas mas que nao sobrevivem a mais do 
que dois ou ties inimeros, como foi o caso da Revista do 
Professor de Fisica, publicada pelo Instituto Pedagegico 
de Maturin, na Venezuela. A resposta de nossa pergunta, 
sem davida, exigiria uma anAlise criteriosa e especifica 
nao apenas da realidade de cada revista existente e dos 
problemas que cohtribuiram para a nAo sobrevivencia de 
outras tantas, mas tambem uma discussao sobre a situagao 
do ensino de fisica de cada pais, a formagao de seus 
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professores, etc. Dentro deste complexo quadro, se 
examinard, sob a 6tica e a experiAncia de um dos 
responsAveis pela edigdo de uma revista voltada para o 
professor de fisica da escola secunddria, que jA tem 25 
numeros publicados ao longo de 8 anos de sua existAncia 
(o Caderno Catarinenee de Ensino de Fisica), alguns 
aspectos que podem contribuir para o sucesso ou 
insucesso, para a continuidade ou o fim de uma revista 
cientifica. 
(1)-Moreira, M.A. Desenvolvimento da pesquisa em Ensino 
de Fisica na America Latina. Trabalho submetido a-
publicagAo na Revista Brasileira de Ensino de Fisica. 

REVISTAS DE DIVULGAgA0 CIENTfFICA 
FlAvio Pardi Dieguez (Ed.Abril) 

################################################################# 

MR2C - 27/01 - Sala 115 - 10:00h 

A FfSICA E CULTURA 

COORDENACAO: 
Yassuko Hosoume (IFUSP) 

OS CENTROS DE DivutaAcko CIENTfFICA E CULTURAL 
Dietrich Schiel (IFQUSP-S.Carlos/CDCC) 

A FfSICA COMO CULTURA 
Joao Zanetic (IFUSP) 

Pretendo destacar dois aspectos complementares do tema "A 
Fisica e a cultura". 0 primeiro 6 tratamento da prorpia 
Fisica como um fen6meno cultural. 0 segundo 6 o 
relacionamento da Fisica com os demais componentes 
culturais do mundo contemporAneo, particularmente a 
literatura. A preocupacAo bAsica desta abordagem 6 o 
desafio de inserir, nas licenciaturas e nas salas de aula 
do 2Q grau, a cultura da Fisica e a Fisica na cultura. 
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A FTSICA IS A CULTURA 
Margarida Carvalho de Santana (UFF) 

Cultura 6 compreendida, aqui, no seu sentido mais 
amplo do que a estreita concepgdo burguesa do seculo XVII 
que a limits As sate grandee artes. Concordando com 
Marilena Chaui partiremos da nogdo antropoldgica de 
cultura que a compreende como producdo coletiva do 
trabalho intelectual, cientifico, tecnologico, artistico 
e o da memoria popular. 

Compreendemos o saber, a ciAncia e, mais 
amplamente, a cultura como direito e trabalho criativo 
que, numa relagdo democrdtica, ado fundamentais na 
construed° do projeto de cidadania cultural. 

Destacamos as mediagoes culturais dos Centros e 
Redes de Difusdo e Popularizagdo da Cidncia dos quais se 
exige um recontextualizagdo do conhecimento cientifico 
para que este seja apropriado por setores diversos da 
sociedade, do Ensino de CiAncia e, especificamente, do 
Ensino de Fisica. 0 conhecimento de Fisica que 6 um 
importante instrumento para a compreensdoda estrutura do 
universo 6, tamb6m, um fator que "ajuda a elevar o nivel 
cultural de sociedade" como afirma Gitman. 

4 
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28/01 - ()UINTA 	 MESAS REDONDAS 

MR3A - 28/01 - sala 114 - 10:00h 

AVALIA00 DO ENSINO DE FfSICA E AS DEHANDAS SOCIAIS 

COORDENA00: 
Carlos Rinaldi (UFMT-ICET) 

A Area de Ensino de Fisica, desde as Licenciaturas 
em Fisica, tem sido preterida em detrimento da Area 
tecnolOgica e ate mesmo social e medica. 

Vemos nas nossas Universidades um crescente nAmero 
de candidatos a esses cursos e acontecer o inverso com 
Area de Ensino. 

As causas da baixa procura 6 conhecida de todos, ou 
seja, inexistencia de uma politica educacional tanto a 
nivel Federal, Estadual e Municipal, com isso os 
profissionais do Ensino ficam a merce da pr6pria sorte. 

Sabemos do deficit de profissionais das Areas de 
Ensino. Mato Grosso carece hoje de no minimo 300 
professores de Fisica de 24 grau e 10 a nivel 
Universiterio. 

AvALIAcko DOS CURSOS DE GRADUA00 EH FISICA 
Francisco Gaetani (UFMG) 

A necessidade de institucionalizageo dos processos 
de avaliaceo no Ambito do ensino de graduageo 6 
amplamente reconhecida, mas de complexa operacionalizageo 
por razeies de ordem tecnica, politica, etc. 

A Sociedade Brasileira de Fisica assumiu a 
iniciativa de promover um levantamento, a nivel nacional, 
relacionado com a problematizacdo do ensino de fisica nas 
mais destacadas instituicoes de ensino superior do pais. 

Trata-se do ponto de partida de um processu de 
avaliageo que deverd se reproduzir sistematicamente com 
o objetivo de permitir que cada curso possa estabelecer 
comparaOes consigo mesmo, ao longo do tempo, e situar-se 
no contexto nacional. 

A metodologia adotada combina a utilizageo de 
indicadores academicos (titulaceo, produce() cientifica, 
infraeAtrutura, etc.) e enquetes junto aos alunos e 
professores, alem de anAlises especulativas. 

A ideia 6 a produce° de um painel do ensino de 
Fisica no Brasil, atualizevel periodicamente. 
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AVALIACAO DO ENSINO DE FfSICA DE 2g GRAB NO BRASIL 
- Maria Cristina Dal Pian Nobre (UFRN) 

g hoje consensual a ideia de que o ensino, em 
todos os niveis, deve submeter-se a um processo 
permanente de avaliagao, com vistas ao seu continuo 
aprimoramento e sua progressiva adequagao As demandas 
sociais cada vez mais complexas e diversificadas. 
Permeando tais demandas encontra-se a necessidade do 
controle, pela sociedade, do uso de verbas pablicas. 
Neste trabalho, discutiremos aspectos da avaliagao 
externa, concebida como uma forma legitima de controle e 
desenvolvimento do sistema de ensino 2Q grau. 
Caracteristicamente, estes sao aspectos politicos. 0 
papal de entidades como Associagoes de Professores da 
propria Sociedade Brasileira de Fisica precisam ser 
debatidos. Aspectos metodologicos nao sac: secundarios, 
principalmente quando se trata de "suspeitar" das 
concluslies dos diagnOsticos que, algumas vezes, levam a 
interferancias indevidas por parte do governo, cerceando 
a autonomia escolar. 

AVALIACAO DO ENSINO DE FfSICA NO PARANA 
Regina Celia C. Baptista (SEED/NRE-Londrina) 

################################################################# 

MR3B - 28/01 - sala 111 - 10:00h 

AVALIA00 DO ENSINO DE FfSICA E FORMAgA0 PROFISSIONAL 

COORDENACAO 
Shirley Takeco Gobara (UFMS) 

0 ENSINO DE FfSICA E A FORMACAO PROFISSIONAL NAS ESCOLAS TECNICAS 
Liznando Fernandes da Costa (ETFRN) 

Pretendemos neste trabalho situar o estudo da 
Fisica na contexto da educagao brasileira, tendo como 
pressupostos basicos o desenvolvimento cientifico e 
tecnologico do mundo atual e a formagao de um 
profissional. 

Partimos inicialmente para uma analise do estudo da 
fisica nas diversas Escolas Tecnicas e em seguida 
discutiremos algumas alternativas que pOssam cOntribuir 
para a melhoria da aprendizagem do aluno para a referida 
disciplina. 
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0 ENS/NO DE FfSICA E A FORMA00 NO NAG/STERIO 
DeMetrio Delizoicov Neto (UFSC) 

A formagdo de professores no curso do Magisterio-
212 grau quando comparada com outros cursos de formagAo 
profissional, exige maior detalhamento quanto a atuageo 
daqueles profissionais-responsAveis pela educageo da 
maior parte da populageo escolarizada- e quanto a 
formagAo dos professores-nas licenciaturas-quelecionarAo 
no curso de Magisterio. As iniciativas relatives ao 
ensino introdut6rio de ciencias nas series iniciais do 1Q 
grau seo ainda incipientes, se levados em conta as suas 
importencia e dimensAo. Parece nAo haver devida que esta 
situagAo 6 decorrencia da pouca, ou nenhuma, atengAo que 
as licenciaturas, particularmente a de Fisica, deo para 
capacitar os licenciandos a trabalhar e refletir sobre os 
problemas de ensino de ciencias que envolvem a formageo 
quer de criangas, quer de professores do Magisterio. 

AVALIA00 DO ENSINO DE FfSICA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONALIZAck0 DA 
INDUSTRIA 
Ana Tereza Fillipecki Martins (SENAI) 

Tendo em vista o extenso universo des escolas 
profissionalizantes do sistema SENAI, pretende-se 
apresentar um panorama do ensino de Fisica em alguns 
polos, com enfase nos seguintes aspectos: 

i) o perfil atual do profissional de ensino de 
Fisica nessas instituigees; 

ii) conteddo, material didAtico e as estrategias de 
ensino mais utilizadas; 

iii) assimilagAo das novas tecnologias educacionais; 
iv) sistema de avaliageo; 
v) projetos de reestruturagAo de ensino de Fisica. 
Esse levantamento tem como objetivo fornecer 

elementos que permitam delinear a formagAo cientifica 
basica adquirida pelo tecnico, seu desempenho 
profissional e a demanda dos diversos setores 
industriais. 

################################################################# 

MR3C - 28/01 - sale 115 - 10:00h 

TENDENCIAS ATUAIS NO ENSINO DE FfSICA 

COORDENAgE0 
Liana Nascimento (SEED/SP - FEUSP) 

Minha experiencia profissional, no ensino de 
Fisica, no 2Q Grau, mostrou-me a necessidade de se buscar 
inovagOes metodolegicas que permitissem atingir niveis 
significativos de aprendizagem. Durante este tempo, 
presenciei algumas tentativas de inovacees que, por 
deficiencies de organizagAo e sistematizageo, acabaram 
por encoatrar muitas resistencias. Dentro desta postura, 
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ingressei no grupo de pesquisa de ensino de ciAncias da 
FEUSP, onde venho participando de trabalhos que buscam 
sistematizar a utilizagdo das pesquisas psicogendticas, 
da histOria das ciAncias e da resolugdo de problemas no 
ensino de conceitos.. 

Minha vivencia como professora e como pesquisadora, 
forneceu-me a convicgdo de que para minimizar tais 
resistAncias 6 imprescindivel capacitar o professor (em 
formagdo ou em servigo), para a compreensdo e utilizagdo 
dos resultados destas pesquisa. 

AVALIAgA0 DO ENS/NO TRADICIONAL DE F/SICA 
Marcos Cesar Danhoni Neves (UEM) 

0 ensino de Fisica vem sofrendo hd decades de uma 
visdo padronizada de "Ciencia Exata". Em nome dessa 
"exatiddo", a escola, em todos os niveis, mantem a Fisica 
nos moldes de um ensino memorizativo, a-histOrico, 
matematizdvel "in extremis", formulistico e "etdreo". 0 
objetivo da mesa 6 expor este quadro e avaliar as novas 
perspectives nascidas de indmeros projetos ligados 
melhoria do ensino de Fisica. 

A PROBLEMAT/CA DAS PESQUISAS VOLTADAS AO ENSINO DA F/SICA NO 22 
GRAU 
Decio Pacheco (FE/UNICAMP) 

A partir de pesquisa desenvolvida, pretende-se 
enfocar os principais problemas tratados, direta ou 
indiretamente, pelas dissertagoes, teses de doutorado e 
de livre docencia defendidas no Brasil e que se referem 
ao processo ensino-aprendizagem da Fisica no 211 grau. 

Partindo da identificagdo de tais problemas 
passaremos a verificar as interfaces destes com as 
questOes de ensino presentes na escola de 2Q grau da rede 
pdblica, principalmente. 

Com isso esperamos estar contribuindo mais 
efetivamente com a produtividade emergente da reLlaccao 
universidade-escola. 

PANORAMA DO ENSINO DE F/SICA NO BRASIL 
Maria Regina D. Kawamura (IFUSP) 

Ao longo das Oltimas decades, o Ensino de Fisica 
tem sido objeto de muita reflexao e andlise. Tambem 
muitas iniciativas diferentes, propostas e projetos foram 
desenvolvidos. Estamos procurando resgataressaprodugdo, 
em banco de dados informatizado. 0 trabalho jd realizado 
permite, ainda que de forma preliminar, uma visdo 
abrangente do Ensino de Fisica e de sua evolugdo. 2 disso 
que trataremos, procurando discutir as perspectives de 
construgao de nossa memoria coletiva e de desenvolvimento 
da Area. 
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29/01 - SEXTA 	 MESAS REDONDAS 

MR4A - 29/01 - sala 114 - 10:00h 

EDUCA00, LEGISLA00 E NORNATIZA00 

COORDENA00 
Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco (UFRN) 

A legislagao educacional, nos seus diferentes 
niveis, nao consegue controlar o que o professor faz em 
sala de aula, mas ao estabelecer os limites, os contornos 
dentro dos quais esse trabalho se realiza, propicia ou 
dificulta as transformagOes necessarias na prAtica do 
cotidiano escolar. Como nao especialista em legislagao, 
mas em reflexao sobre a possibilidade do ensino de 
ciencias, baseada nos estatutos do magisterio e regimento 
escolar vigentes na SME-SP e nas discussOes sobre o 
ensino de ciencias em 1Q e 2Q graus e suas consequencias 
para a formagao de professores a nivel de 3Q grau, na 
LDB, discutirei o papel dessa legislagao no trabalho que 
efetivamente se faz, ou se poderia fazer, na escola 
pUblica brasileira contemporanea. 

A LEGISLA00 FEDERAL E A EDuchgrio NO PAIS 
Orlando Pilati (MEC/SENESU - UFPr) 

A Constituigao de 1988 e a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educagao Nacional, bem como suas implicag6es 
para a prAtica educacional. A responsabilidade das 
organizagoes da sociedade civil no controle do 
desenvolvimento da educagao frente ao arcabougo legal e 
institucional. Os cursos de fisica (graduag6o) e seu 
desempenho nos Illtimos anos. 

A LEGIsLAcko ESTADUAL E SEUS REFLEXOS NO ENSINO 
Te6filo Bacha Filho(CEE/PR) 

0 Conselho Estadual de Educagao tem o papel de 
estabelecer as diretrizes do Sistema Estadual de Ensino 
e fiscalizar o cumprimento da legislagao. 0 CEE/PR vem 
assumindo posigAo pioneira (inedita, muitas vezes); sua 
preocupagao central tem sido a de rever a legislagao 
estadual, adequando-a As novas posturas politico-
pedagogicas. A legislagao atinente ao-1Q e ao 2Q graus 
tem por objetivo proporcionar parAmetros claros, aos 
orgaos executivos, para a implementagdo de uma gestdo 
escolar que conduza a melhoria da qualidade do ensino. JA 
a legislagao referente ao Ensino Superior 6 mais 
minuciosa, jA que a fiscalizagao compete diretamente ao 



20 

CEE (com a lamentAvel excegao da rede privada). g aqui 
que se localizam as normas com incidancia mais direta 
sobre a qualidade do ensino. 

OS ORGAOS MUNICIPAIS E A EoucAcko 
Maria Lisboa de Oliveira (SME/BH - UNDIME) 

0 avango da construgAo democratica do pais exige a 
descentralizagao cada vez mais forte. Nesse sentido a 
responsabilidade do municipio pela educagAo terA de ser 
sempre maior; e para isso os orgA6s municipais de 
educacAo terAo de estar preparados. 

Enquanto a legislacAo federal garante normas no 
sentido de manter a unidade nacional, a legislagao 
estadual deverA procurar normas de avaliagdo dos sistemas 
e o municipio se encarregara das escolas, buscando 
garantir o seu bom funcionamento. 

################################################################# 

MR4B - 29/01 - sala 111 - 10:00h 

AVALIKAO DOS REFLEXOS DAS DECISOES ADMINISTRATIVAS NO ENSINO DE 
FfSICA 

COORDENA00 
Anna Maria Pessoa de Carvalho (FEUSP) 

ANALISE DOS MECANISMOS DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAgA0 DE 
'FfSICA 
Susana de Souza Barros (UFRJ) 

0 mecanismo utilizado para o acesso a Universidade 
brasileira permite conhecer o que acontece no nivel 
anterior, desde que fornece a anica avaliagAo externa a 
que os estudantes brasileiros sAo submetidos ao longo de 
toda sua vida escolar. Um estudo de caso das prmas de 
vestibular de varias universidades brasileiras sera 
apresentado com uma analise dos programas, tipos de 
questbes e desempenho dos estudantes em termos de 
categorias escolhidas para quatro dimens6es: Dl. Area 
conceitual; D2: Processos em ciancia; D3: Contexto e 
D4:nivel taxon6mico. Este estudo nos mostra como as 
decisAes politico-administrativa afetam o sistema de 
avaliagao, sem contudo, fazer uso dos elementos 
diagn6sticos que permitiriam uma reciclagem a partir da 
utilizagao apropriada das informac6es obtidas. Algumas 
consideragdes sera() feitas sobre sistemas de ingresso A 
universidade em outros paises, considerando ainda as 
novas tendAncias de avaliagao continuada que o sistema 
brasileiro est& tentando implementar, atraves do Projeto 
SAPIENS(RJ), que teve inicio em 1992. 

(1)de Souza Barros, Susana e Elia, Marcos "Assessment of 
attainment in physics in Brazil", Innovations in Science 
and Tecnolow Education,  Vol.III, Ed.D.Layton, Unesco, 
1990, pag. 167-186. 
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AS RELAgoES INGRESSO/PERMAN2NCIA/EVASA0 NO ENSINO DE GRADUAgA0 EM 
FISICA. ESTUDO DO DESEMPENRO E EVASAO DOS ALUNOS DO CURSO DE FfSICA 
DA USP. 
Polonia Alto6 Fusinato (UEM - FEUSP) 

Este trabalho apresenta resultados de estudos 
realizados com alunos ingressantes em 1989 no curso de 
Fisica da USP, e de alunos matriculados nas disciplinas 
iniciais, em 1991. Para os matriculados no primeiro 
semestre de 1991 em Fisica I, aplicamos um "Plano de 
Acompanhamento" que consistia em diversas atividades onde 
participaram os professores de Fisica I, um grupo de 
acompanhamento e monitores, o qual visava facilitar a 
integracao do aluno no IFUSP. Para os ingressantes de 
1989 estudamos a relagao existente entre os creditos 
acumulados em cada semestre e o resultado obtido no 
Vestibular (Classificagao, Nota de Fisica e matematica); 
o desempenho no curso versus a situagao socio-economica; 
o namero de formados de 1985 ate 1989 em fungao da 
classificagao no Vestibular. Verificamos que tanto os bem 
como os mal classificados tem possibilidade de se formar 
assim como de abandonar o curso. 

OS CONCURSOS DE INGRESSO NO 32 GRAU COMO FATOR DE DEFINIVIO DOS 
CONTEODOS PROGRAMATICOS NO ENSINO DE FfsicA DE 22 GRAU. 
Ana Maria D'Agosta Barros (SEED/PR) 

O entendimento dos fenomenos fisicos se torna 
indispensdvel A cultura do homem moderno, devido ao 
grande desenvolvimento cientifico e tecnoldgico do mundo 
atual. A Fisica esta ligada 	nossa vida diaria; no 
trabalho, em casa, no esporte, etc. 

O estudo da Fisica deve ser agradavel e 
entusiasmar, nao pode ser tratado apenas como uma das 
obrigagoes 	escolares. 	0 ensino 	nao pode 	ser 
enciclopedico. Desta forma temos a impressao de que se 
trata de uma "caricatura" da ciancia, exercicios de puras 
aplicagoes de fOrmulas sem relacao com experimentos e 
teorias importantes. 

Muitas sao as sugestOes metodoiogicas, por exemplo: 
tornar o aluno mais ativo e participante, conteados novos 
mais abertos ligados A experiancia didria do aluno. Estes 
esbarram com a exigancia do metodo tradicional que o 
reino dos metodos "eficientes". Incapaz de resistir 
passagem entre o vestibular e o primeiro ano da 
Universidade, em resumo 6 insignificante para o aluno. 

Temos a firme convicgao que urgente e necessaria 
uma reestruturagao no ensino de Fisica do 2g grau. 
Existem muitas pesquisas em Ensino de Fisica neste 
sentido em meio a muitos "manuals" escolares (cuja 
sequancia segue o esquema tradicional, num nivel de 
profundidade compativel com o sugerido pelos guias 
curriculares e com programas solicitados nos exames de 
Vestibular). Acreditamos, tambem, que a comunidade 
exigira esta alternativa metodologica e acreditard que 
esta 6 a pratica correta de ensino de Fisica em nossas 
escolas quando o Vestibular e todos os outros concursos 
forem elaborados nesta mesma linha metodologica. 

O desafio estd no sentido de avangar na compreensao 
o que significa o cat-Ater mediador da escola de 2Q grau 
para as camadas majoritArias da populagao. Impoe-se como 
fundamental_ a criagao de uma proposta pedagdgica que 
propicie 	acesso ao saber na sua totalidade. Desta 
maneira estaremos democratizando, tambem, o 3Q grau. 
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GRUPOS DE TRABALHO 

GT1 - sala 412 - 14:00 h as 16:00h 
0 ENSINO DA FISICA NO 12 GRAU E NO MAOISTERIO 
Fernanda Ostermann (UFRGS) 

No 14 grau, a Fisica nao aparece como discipline 
isolada. Seu conteudo dispersa-se nas chamadas "Ciencias" 
nas series iniciais (14 a 44 serie) e "Ciencias Fisicas 
e BiolOgicas" nas series finais (5a a 84). Somente no 24 
grau ela adquire sua propria identidade, separando-se da 
Quimica e da Biologie. 

Nossa realidade escolar mostra que a maior parte do 
ensino de Ciencias no 14 grau refere-se Biologia, 
cabendo a Fisica uma posicao secundaria. Certamente, isto 
se deve entre outras coisas, formagao inadequada 
recebida em Fisica pelos professores de 14 grau nos 
cursos de 24 grau Magisterio e nas Licenciaturas em 
CiAncias. 

E preciso reverter este quadro, pois pesquisas 
feitas nos Ultimos anos sobre as ideias das criangas a 
cerca dos fen6menos fisicos mostraram que elas 
desenvolvem crengas sobre o mundo fisico bem antes de 
serem formalmente ensinadas na escola. Estas ideias e 
crengas frequentemente diferem do conhecimento cientifico 
aceito. 

Assim, 6 no ensino de 14 grau que a crianga deve 
ter a oportunidade de, pela primeira vez, defrontar-se 
comos significados cientificos de determinados conceitos 
fisicos e os confrontar com seus pr6prios significados. 
Como muito da aprendizagem subsequente em Fisica (no 24 
grau) depende desse contato inicial, 6 da maior 
importancia que o ensino de Ciancias no 14 grau seja 
feito de modo a nao reforgar significados nao aceitos 
cientificamente, a evitar aquisigao de significados 
erroneos e a facilitar a mudanga conceitual. Alem destes 
conteudos conceituais, devemos considerar que se pretende 
tambem facilitar a aquisicao de habilidades 
(procedimentos) e comegar a desenvolver atitudes criticas 
frente A ciancia (a visa° de ciencia como um corpo de 
conhecimentos aberto e em construcao). 

Para que o ensino de Fisica no 14 grau atinja tais 
objetivos, a formagao dada em Fisica aos futures 
professores de 14 grau deve ser repensada (tanto no 24 
grau Magisterio quanto nas Licenciaturas). 

Cabe ainda registrar que muito se procura fazer na 
Alfabetizagao e na Matematica no que se refere a uma 
concepgao construtivista de ensino-aprendizagem. Por 
(outro lado, ha muito por fazer na area de Ciancias e, em 
;particular, na Fisica. Devemos, entao, canalizar esforgos 
nesse sentido. 
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GT2 - sale 413 - 14:00h as 16:00h 
DIVULGA00 CIENTfFICA/EDUCA00 INFORMAL 
Alberto Gaspar (FEG/UNESP) 

Quatro questees basicas devem orientar a discusser) 
sobre a divulgagao cientifica e a educagao informal: 

1. Admitindo-se como consensual a necessidade da 
divulgacao cientifica, qual deve ser o seu conteudo e 
forma de abordagem? Quem ou que instituigoes devem ou 
podem promove-la? 

2.E viavel uma educagao informal voltada ao ensino 
de derides, ou seja, possivel abordar-se informalmente 
nogoes e conceitos cientificos, formais por natureza? 

3. Como a educagao informal interage com a educagao 
formal? Ideias e nogees adquiridas informalmente 
favorecem ou dificultam a aprendizagem formal de 
conceitos correlatos? 

4. Como avaliar a eficiencia da divulgacao 
cientifica e da educagao informal? 

GT3 - sale 414 - 14:00 as 16:00h 
ESCOLA/UNIVERSIDADE/SOCIEDADE 
Nirce Pereira de Souza Gadioli (SEED/SP) 

Falando em escola e sociedade, e no caso sociedade 
brasileira, nao de mais para se conceber a escola como 
uma instituigao que cuida exclusivamente da iniciagao do 
aluno na culture da sociedade. E urgente conceber as 
escolas de 1Q e 2Q graus como um espago, dentre outros, 
privilegiado, de desenvolvimento de competencia 
fundamentais, para a implantagao e manutengeo de uma 
sociedade mais justa. 

Dentre essas competencies estao: as de analisar 
informagoes, fazer escolhas, adaptagoes, extrapolagoes e 
avaliar consequencias segundo compromissos presentes e 
futuros. 

Na forma como este° concebidos os curriculos de 1Q, 
2Q e 3Q graus, a escola teria condigoes de cumprir esse 
papel? 

Que 	mudangas 	deveriam 	ser 	introduzidas 
principalmente nos curriculos de licenciatura e nos 
programas de capacitagao de professores, de maneira a 
contribuir para o desenvolvimento dessas competencies? 

GT4 - sale 415 - 14:00h as 16:00h 
A LICENCIATURA E 0 ENSINO DE FfSICA NO 22 GRAU 
Abilio Camilo Fernandes Neto (UFMT) 

A Educagao Brasileira, principalmente nas questees 
que se referem ao ensino basico e a avaliagao do processo 
ensino-aprendizagem nao tem merecido a devida atengeo dos 
governos Federal, Estadual e Municipal. No caso da 
formagao de professores, ha ainda o descompromisso com a 
qualidade, a baixa remunerageo e a falta de condigoes de 
trabalho.-Estas e outras questoes nos remetem a refletir 
sobre: ayQual o perfil do profissional de Fisica que a 
sociedade e o desenvolvimento tecnologico impoe?, b) Qual 
o papel das Instituigees responsaveis pela formagao 
desse profisssional? Como este hoje se processando essa 
formageo? 
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GT5 - sala 416 - 14:00h as 16:00h 
A TRANSFERENCIA DOS RESULTADOS DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA PARA 
A SALA DE AULA 
Maria Jose P.M. de Almeida (FE/UNICAMP) 

Dada a grande quantidade de resultados da Pesquisa 
em Ensino de Fisica, obtidos nas decadas, e o 

,pequeno numero de relatos sobre o efetivo uso desses 
resultados em sala de aula, algumas questoes bAsicas 
exigem reflexao: 1) Que parcela do esforgo para avango da 
Area tem sido dedicada a tentativas de obtengao de 
conhecimento sobre a complexa relagao que se instaura 
numa sala de aula? 2) A concepgao de pesquisa que admite 
sua realizagao em situagiies especiais e posterior 
transferancia dos resultados para realidades diversas 
satisfaz as necessidades da escola brasileira hoje? 3) 
Uma vertente importante da Pesquisa supoe o professor 
como pesquisador. Quais as vantagens e problemas dessa 
vertente? Como devem ser pensadas a formagao e as 
condigties de trabalho desse professor? 

GT6 - sala 417 - 14:00h as 16:00h 
PRODU00 E DIFUSAO DE MATERIAL DIDATICO 
FAbio da Purificagao de Bastos (UPF-IFUSP/FEUSP) 

1. Qual o papel que os materiais didAticos de baixo 
custo (MBC)-na sua grande maioria experimentais -tem 
desempenhado no Ensino de Fisica, visto que sua produgao 
e difusao se intensificou nas Ultimas decadas? 

2. Quais as contribuicoes das pesquisas em Ensino 
de Fisica, voltadas para a produgao e difusao de 
materiais didAticos, visto que, os produzidos por autores 
de forma isolada e difundido pelas editoras, tem se 
perpetuado no cotidiano das aulas de Fisica no 2Q grau? 

3. Qual a avaliagao que podemos fazer dos materiais 
didAticos, de carAter teorico-experimental, produzidos e 
difundidos pelos Projetos de Ensino de Fisica, visto que 
foram balizados por resultados de pesquisa desta Area de 
conhecimento? 

GT7 - sala 462 - 14:00h as 16:00h 
A FORMA00 EM SERVIQO DE PROFESSORES DE FISICA DO 22 GRAU 
Maria da Conceigdo Barbosa Lima (UERJ) 

A formagao em servico de professores do 2Q grau hA 
muito vem sendo discutida nas vArias Areas de ensino. 
Esse grupo de trabalho se propoe a aprofundar o tema, em 
relagao as caracteristicas especificas dos professores de 
Fisica, respondendo a questoes do tipo: o que se entende 
por formagao em servigo, qual a estrutura mais adequada 
para esse tipo de formagao e qual resultado se pode 
alcangar a curto e medio prazo com essa formagao. 
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GT8 - sala 463 - 14:00 As 16:00h 
HISTORIA DA CIENC/A E ENSINO DE FfSICA 
Arden Zylbersztajn (UFSC) 

Tomando como ponto de partida a importAncia da 
insergao da histOria da ciencia nos curriculos de 
formagao de professores e pesquisadores propomos como 
questOes: 

1. 8 desejavel o estabelecimento de uma proposta 
minima (disciplina(s), conteddos, bibliografia, enfoques, 
etc) comum aos cursos de Fisica no pais? 

2. Este GT teria condigOes de elaborar esta 
proposta? Se nao, quem poderia faze-lo? 

3. Que estratAgias poderiam ser adotadas visando a 
sua efetiva implementagao? 

GT9 - sala 464 - 14:00h As 16:00h 
A PROFISSIONALIEACAO NO ENSINO DE FfSICA NO 22 GRAU 
Nilson Marcos Dias Garcia (CEFET/PR) 

Quest6es norteadoras da discussAo: 
1. Existe diferenga entre a fisica ensinada numa 

escola 	profissionalizante- e 	numa 	outra, 	nAo 
profissionalizante? 

2. Que relagOes existem entre a Fisica e a 
atividade produtiva em nossa sociedade? 

3. Estas relagOes estao presentes nos conteidos 
escolares de Fisica? 

4. Considerando as escolas profissionalizantes 
(escolas 	tecnicas, 	por 	exemplo) 	e 	as 	nao 
profissionalizantes, devemexistirabordagensespecificas 
no ensino de Fisica para cada tipo de escola? Quais? 
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ENCONTROS 

El 	sala 101 - 14:00h as 16:00h 
ASTRONOMIA NO ENSINO DE 12 E 22 GRAUS 
Coord: Silvia Helena Becker Livi (UFRGS) 

E2 - sala 102 - 14:00h as 16:00h 
PROFESSORES DE METODOLOGIA, PRATICA DE ENSINO E INSTRUMENTA00 PARA 
0 ENSINO DE FISICA 
Coord: Maria Jose P.M. de Almeida (FE/UNICAMP) 

E3 - Bala 103 - 14:00h as 16:00h 
PREPARA00 DO V SEFN - SIMP6SIO DE ENSINO DE FISICA DO NORDESTE E 
DO I EPEF/Ne - ENCONTRO DE PESQUISADORES EM ENSINO DE FISICA DO 
NORDESTE 
Coord: Joao Tertuliano Nepomuceno Agra (UFPB/Campina Grande) 

E4 - Bala 104 - 14:00h As 16:00h 
P6S GRADUA00 EM ENSINO DE.FISICA NO BRASIL 
Coord: Jose Andre Peres Angotti (UFSC) 

E5 - sala 105 - 14:00h as 16:00h 
PROFESSORES DE FISICA DE ESCOLAS TACNICAS 
Coord: Edilson Duarte dos Santos (UFPA) 

E6 - sala 106 - 14:00h as 16:00h 
COORDENADORES E INTEGRANTES DE REDES DE DISSEMINA00 DE EDUCA00 
CIENTIFICA (CAPES/SPEC) 
Coord: Jose de Pinho Alves Filho (UFSC) 

E7 - Bala 107 - 14:00h as 16:00h 
PROFESSORES DE FISICA DE 22 GRAU DO ESTADO DO PR 
Coord: Joao Batista Raminelli (SINDIPROL) 

E8 - sala 103 - (horario a ser definido) 
PREPARA00 DO IV EPEF (ENCONTRO DE PESQUISADORES EH ENSINO DE 
FISICA) 
Coord: Jose Andre Peres Angotti (UFSC) 

DEBATE 

D1 - sala 108 - 14:00h as 16:00h 
A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAQA0 NACIONAL 
Coord: Paulo Romulo de Oliveira Frota (UFPI) 
Debatedores:Marllia Freitas de Campos Freire (ADUEL) 

Paulo Bernardo (Dep.Fed.PT/ PR)(a confirmar) 
Otaviano Augusto Marcondes Helene(ADUSP) (a confirmar) 
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CURSOS 
Cl - sale 105 - 8:00h As 10:00h 
0 CONTRUTIVISMO NO ENSINO DE CIENCIAS 
Dirceu da Silva (FEUSP) e Maria Lucia V. Abib (UFSCar) 

C2 - sale 106 - 8:00h aos 10:00h 
SPACE, TIME, CAUSE, ACTION, OBJECTS AND MOVEMENT 
Jon Michael Ogborn (Inst. of Education - Univ. of London) 

The course will review recent theoretical and 
empirical research on the nature of people's 
conceptualisations of aspects of the physical world. The 
theoretical basis starts from certain Piagetian insights, 
and so enables conceptualisations to be related to early 
cognitive development. Evidence will be offered that much 
reasoning about the physical world relies on a few 
fundamental dimensions of thought, which are related to 
the Kantian categories of time, space and cause. An 
important role is played by human action. 

awl Common-sense theories of force and motion 
A theory of common-sense theories of motion, 

deriving equally from Piaget and from work on 'Naive 
Physics'in Artificial Intelligence, will be described. 
Causes of motion are analysed as depending on effort, 
support, animacy, and controlled action. The theory is 
good enough to predict results of some experimental 
studies. 

pay 2 Conceptualisation of energy and process of 
change 

Research on ideas about energy, the causes of 
change, and the reversibility of events will be 
described. A 'source-consumer' model accounts for many 
aspects of thinking about energy, but human action plays 
an essential role in thinking about causes of change and 
reversibility. Some data from Brasil and Chile will be 
included. 

D.73 A general framework of thinking about entities 
and objects 

Research, done in Brasil, Italy and the UK, points 
to a_,simple general framework of common-sense reasoning 
about entities and events. A small number of dimensions 
of thought, able to be shown to be common across a wide 
range of ages, nationality and experience, account for 
most features of the reasoning. The methodology used is 
innovative, and will be described in some detail. ' 

Pay 4 	Implications 	for ' the 	teaching , and 
popularization of Physics 

The results described have implications /for the 
teaching and popularization ofbPhysics. /they Point to 
choices_of suitable analogies for eXplaining some Physics 
concepts. They suggest reasons for the great difficUlty 
students have in undeirstanding aspects of Physicb, 
notably Newtonian mechanics and Energy. They provide a 
framework for reflecting on the nature of conceptual 
change, in students and in the History of Physics. 
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C3 - sala 462 - 8:00h as 10:00h 
ENS/NO DE FISICA DE 52 A 82 SERIES 
Maria Elisa Resende Congalves (EAUSP/FEUSP) 

C4 - sala 409 - 8:Onh AS 10:00h 
A PROPOSTA GREF DE ELETROMAGETISMO PARA 0 ENSINO DE FISICA NO 22 
GRAU 
Cassio C. Laranjeiras (GREF), Elisabeth Barolli (UEL); Coord: 
Yassuko Hosoume(IFUSP) 

OBJETIVOS: 
-Oferecer uma visa° geral de uma proposta alternativa 
para o ensino de Eletromagnetismo no 2g grau, que toma 
como ponto de partida elementos do cotidiano. 
-Trabalhar conceitos e principios basicos da Teoria 
Eletromagnetica Classica. 
-Apresentar ao professor uma metodologia de uso do 
material didatico experimental compativel com a proposta 
que revela os elementos do cotidiano. 
EMENTA: 
-Levantamento e classificagao dos elementos do cotidiano 
- estrutura e sequencia da proposta. 
-AnAlise dos aparelhos resistivos - construgao e 
funcionamento. 
-0 modelo classic° de corrente. 
-A investigagao dos motores e de seu funcionamento. 
-As leis de Ampere e Gauss Magnetica. A forga de Lorentz. 

C5 - sala 410 - 8:00h As 10:00h 
A PROPOSTA GREF DE MECANICA PARA 0 22 GRIM 
Isilda Sampaio Silva (GREF), Luis Paulo de C.Piassi (GREF); coord: 
Yassuko Hosoume (IFUSP) 

OBJETIVOS: 
Apresentar a proposta GREF como uma alternativa 

para o ensino de Fisica no 2g grau. Tal proposta toma 
como ponto de partida elementos do cotidiano 
incorporando-os no desenvolvimento tedrico da Fisica. 
Neste sentido, sera° discutidos: uma nova sequencia do 
conteddo de Mecanica, os pressupostos pedagogicos, a 
visa° de ciencia que permeia tal proposta e o que se 
entende por Fisica do cotidiano. 

EMENTA: 
1. 0 Dniverso da Mecanica: 
- Levantamento e classificagao das coisas relacionadas ao 
tema "Mecanica" apontado para a estrutura de um curso de 
Mecanica. 
2. Leis da Conservagao: 
- Origem dos movimentos de translagao e rotagao: 
conservagao da quantidade de movimento linear e angular. 
- Conservacao de energia. 
- Variagao da quantidade de movimento linear e angular de 
partes de um sistema: leis de Newton e torque. 

BIBLIOGRAFIA: 
GREF, Fisica 1 - Mecanica. Sao Paulo, EDUSP, 1990. 
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C6 - sala 413 - 8:00h As 10:00h 
FiSICA TERNICA A PARTIR DO COTIDIANO - PROPOSTA GREF 
Suely Baldin Pelaes (GREF), Joao Martins (GREF); coord: Yassuko 
Hosoume (IFUSP) 

OBJETIVOS: 
- Apresentar uma visa° geral de uma proposta alternativa 
para o ensino de Fisica Termica no 2Q grau. 
- Apresentar o conteUdo de Fisica Termica que toma como 
ponto de partida elementos do cotidiano e os utiliza no 
desenvolvimento conceitual te6rico. 
- Apresentar ao professor uma metodologia de uso do 
material experimental compativel com a proposta. 

ENEMA: 
Um levantamento e classificagao das coisas 

relacionadas,ao aquecimento e resfriamento apontam para 
uma estrutura de curso. 

O funcionamento e refrigeracao de um motor de 
auto:novel propiciam uma discussao dos processos termicos 
envolvidos, de suas propriedades, e da temperatura e seu 
controle. 

O modelo cinetico de ma-ter-la 6 apresentado para se 
responder as questoes levantadas nas discussees 
anteriores. 

Os principios de funcionamento dos refrigeradores, 
juntamente com os dos motores a combustao, subsidiam a 
conceituageo das leis da Termodinamica. 

BIBLIOGRAFIA: 

GREF, Fisica 2 - Fisica Termica e optica. Sao Paulo, 
EDUSP, 1991. 

C7 - sala 414 - 8:00h As 10:00h 
UNA PROPOSTA PARA 0 ENSINO DE OPTICA NO 20 GRAU 
Antonio Carlos de Miranda (IF/UFF), Isa Costa (IF/UFF), Lucia da 
Cruz de Almeida (IF/UFF). 

Os pontos fundamentais da proposta sac.: levar em 
conta as concepedes alternativas dos alunos de 2Q grau; 
desenvolver o conteddo atravds de atividades 
experimentais que envolvem tambdm construed° do material 
necessdrio, pelos pr6prios alunos de 2Q grau, a sequencia 
do conteddo, que tem como ponto de partida o olho humano, 
ou seja, o estudo de lentes. Permeando esses pontos 6 
apresefttado um breve relato da evolucao historica de 
alguns topicos da optica geomdtrica, at6 mesmo para 
justifkcar concepOes alternativas dos alunos que em 
geral sdo ignoradas e desprezadas pela maioria dos 
professores de 2Q grau. 
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C8 - sala 415 - 8:00h As 10:00h 
UM ENFOQUE CONCEITUAL PARA PLANEJAMENTO DE ENSINO DAS LEIS DE 
NEWTON 
Arnaldo Ribeiro Alves (IFUSP) 

0 curso tem por objetivo produzir um planejamento 
\ pedagogic° que vise interiorizar no aluno as id6ias 

Newtonianas em detriment° das Aristotelicas que ele traz 
consigo. Nesse sentido, pensa-se na grandeza forga como 
algo que se origina de uma interagao e, a partir dai, 
discutem-se as trAs leis de Newton promovendo-se um duelo 
entre concepgoes espontaneas e concepOes cientificas. 

C9 - sala 416 - 8:00h As 10:00h 
UMA APLICAQA0 DA HIST6RIA DA FfSICA NO ENSINO DA MECANICA 
Irin6a de Lourdes Batista (DF/UEL) 

OBJETIVOS: 
-Focalizar alguns conceitos que formam a estrutura da 
Mecanica, procurando explicitar as relagoes entre esses 
conceitos. 
-Aprofundar a compreensao dessas relagoes entre os 
seguintes conceitos: lei da inercia-referencial-espago 
absoluto; 	forgas 	inerciais-referencial-espago; 
referencial-modelos 	cosmologicos-espaco 	homogAneo, 
isotropic°, etc. 
-Gerar um ambiente provocativo para discussoes atraves da 
retomada das ideias centrais na Mecanica. 
-Introduzir o uso de citagiies e experiAncias histOricas 
para a compreensao da forma de pensar da epoca da 
sistematizagao da Mecanica. 

EMENTA: 
1.Localizagao, percepgao espacial e a concepcao de 
referencial: 

-0 problema basic° da localizagao 
-a "localizagao" histOrica do problema 
-um exemplo de estruturagao espacial 
-a concepgao de espago na Fisica 

2.Leis de Newton 
-o problems da inercia 
-a discussao newtoniana do problema 

3.A critica ao sistema newtoniano 
4.A atualidade dessa discussao na Fisica. 

C10 - sala 417 - 8:00h As 10:00h 
FfSICA MODERNA E CONTEMPORANEA NO ENSINO DE FfSICA DE 22 GRAU 
Eduardo Adolfo Terrazzan (UFSM) 

1.A 	na virada do seculo XIX para o seculo XX. 
2.Fisica Nuclear e Fisica dos Solidos 
-Reatores e Bombas 
-Radiagao - tipos e efeitos 
-Retificadores e Transistores 
-Estado Solid° e Rede Cristalina 
-Condugao Eletronica 

3.Fisica das Particulas Elementares e Evolugao da 
Universo 

-Classificagao e Interagao entre particulas 
-Forgas basicas 
-Modelos em confronto 

4.Necessidades e possibilidades de conte6dos atualizados 
para a fisica escolar de 2ggrau. 



31 

Cll - sala 327 - 8:00h as 10:00h 
0 LABORATORIO NA CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO DE FfSICA PARA 0 
22GRAU: METODOLOGIAS PROBLEMATIZADORAS 
Susana de Souza Barros e Alcina Maria T.B.da Silva (Grupo de 
Pesquisa em Ensino de Fisica, IF/UFRJ) 

1.OBJETIVOS: 0 papel da atividade experimental e sua 
contribuigao para a compreensao da Fisica no 2ggrau. 
2.CONSTRUgA0 CIENTIFICA: Teoria da medida; modelo & 
experiAncia; processos e estruturas envolvidos. 
3.CONSTRUgA0 CRITICA: Conceitos fisicos no seu contexto 
historice. 
4.PROPOSTA DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: Projetos semi-
abertos:observagao-experimentagao-previsdo-verificagao 
(Nedelsky) 
5.PREPARAgA0 DE ATIVIDADES SIMPLES: calor, eletricidade 
e ondas. 

C12 - sala 104 - 8:00h As 10:00h 
TOPICOS EM BISTORIA E FILOSOFIA DA =WM 

26/01 - terga feira 
Eduardo O. Barra (UEL-FFCL/USP) 

27/01 - quarta feira 
Olival Freire Junior (IFUSP) 

DAVID BOHM, sua estadia no Brasil e a interpretaqiio da 
teoria quiintica* 
I - Descrigao sumaria de sua vinda e estadia no Brasil 
II - Breve apresentagAo e andlise de sua proposta de 
reinterpretagao da teoria quAntica em termos de vdridveis 
escondidas. 
III - Andlise da recepgdo desta proposta na comunidade 
cientifica. Em especial as posigoes de Einstein, Pauli, 
de Broglie, Vigier, Takabayasi, Keller, Rosenfeld, 
Freidstad, Schatzman, entre outras. 
IV - Desenvolvimento de sua proposta na sua estadia no 
Brasil onde temos o trabalho de J.P.Vigier, que veio da 
Franca para trabalhar com Bohm, os trabalhos conjuntos 
com R.Schiller, fisico norte americano e seu assistente, 
e o fisico brasileiro Jaime Tiomno aldm de um trabalho 
com o fisico brasileiro W.Schutzer sobre probabilidade na 
fisica. Examinaremos tambdm os obstdculos fisicos e 
epistemol6gicos A consolidagao de sua proposta. 
✓ - Discuss-6es no Brasil sobre a interpretagAo da teoria 
quAntica, em especial com Schenberg, Bunge, Feynman e 
Rosenfeld. 
VI - Bohm e o ensino da fisica no Brasil: Os cursos, os 
alunos e o artigo na Revista Academica de Engenharia 

(*) Esta aula tem por base trabalho conjunto com Michel 
Paty (CNRS - Paris VII) e A.L.da Rocha Barros(IF-USP), em 
fase final de elaboragdo. 

28/01 - quinta feira 
Luiz Pinguelli Rosa (COPPE) 



32 

29/01 - sexta feira 
Fernando Lang da Silveira (IF/UFRGS) 

0 REALISMO E A MECANICA QUANTICA 
Apresenta-se os principais aspectos da interpretagdo da 
Escola de Copenhage para a MQ. Mostra-se que esta 
interpretagdo ndo-realista fundamenta-se no positivism° 
logic°. Faz-se uma critica da interpretacao da EC e 
esboga-se uma interpretagdo realista, ndo-determinista. 

C13 - sala 103 
CRONICAS DA FfSICA 
Jose Maria Filardo Bassalo (UFPA) 

C14 - sala 464 
AS RADIAgoES E 0 SER VIVO 
Emico Okumo (IFUSP) 

A evolugdo do uso da radiagdo ionizante, desde a 
descoberta dos raios X em 1895 por Roentgen, foi 
fantdstica, principalmente na Medicina. No comego, por 
ndo saber dos efeitos nocivos, seu uso foi feito de uma 
forma totalmente indiscriminada. Atualmente, cada vez que 
acontece um acidente nuclear ou radiologico, os orgdos de 
informagdo ndo especializada veiculam uma avalanche de 
noticias, causando pdnico na populagdo. Dessa forma, o 
interesse do public° em geral vem crescendo 
consideravelmente nos Ultimos anos. Nesse curso sera° 
discutidost 
1.conceitos bdsicos de Fisica das Radiagoes; acidentes; 
2.grandezas e unidades, radiagdo na natureza; 
3.interaedo da radiaedo com a materia; 
4.protegdo radiologica; efeitos biologicos; 
5.aplicagoes das radiagoes ionizantes; 	riscos 
beneficios. 

C15 - sala 412 
PROPRIEDADES FfSICAS DE ESTRELAS E PLANETAS 
Silvia Helena Becker Livi (IF/UFRGS) 

12DIA: ESTRELAS E PLANETAS NO CgU 
(solicito trazer um guarda chuva, pelo menos um por 
grupo) 
a) o movimento das estrelas, 
b) constelagoes, mapas celestes, 
c) o Sol e a Lua, suas trajetorias no cat', o zodiaco; 
d) orientagdo pelos astros. 

22DIA:, EvoLugAo HISTORICA DOS MODELOS DE ESTRELAS E 
PLANETAS 
a) aspecto no cell; modelos geocentricos e heliocentricos; 
b) como classificar o Sol? 
c) elementos basicos das orbitas dos planetas; 
d) como fazer um modelo do sistema solar? 

PROPRIEDADES FfS/CAS DE ESTRELAS E PLANETAS 
a) Qual a propriedade que distingue estrelas e planetas? 
b) HA outros corpos que ndo caem nessa classificagdo? 
c) Incorporando a Gravitagdo Universal na construed° de 
modelos; 
d) De onde vem a energia que 6 irradiada? 
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42DIA: T6PICOS SELECIONADOS PELOS PART/CIPANTES 
a) Ha outros planetas no Sistema Solar? E nas demais 
estrelas? 
b) Os corpos menores da Sistema Solar: asteroides e 
cometas. 
c) A fisica do interior do sol: fazendo modelos de algo 
jamais visto; 
d) A atmosfera do Sol; seus fenomenos e influAncia na 
Terra; 
e) Buracos negros sAo estrelas? 

C16 - sala 322 
CAOS E DETERMINISM° 
Ildeu de Castro Moreira (UFRJ) 

C16 - sale 302a 
NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FISICA 
Gustavo I. Rillner (IFUSP) 

0 universo da crianga vem sendo preenchido pela 
informAtica. A midia eletronica respontavel, 
indiretamente, por boa parte das concepgoes espontaneas 
que observamos nos estudantes em geral, devido ao fluxo 
constante de informagdo e estimulo. No curso discutem-se 
a aplicagdo de videos e programas educativos no ensino de 
fisica. Apresenta-se um historic° do uso de computadores 
na educagdo em geral e no ensino de fisica em particular. 
SerAo abordados o custo e a viabilidade destas 
ferramentas no ensino, bem como as formas de sua 
utilizacdo, produgdo, avaliagAo e classificagdo. 
Finalmente apresentam-se alguns videos e programas 
educativos como exemplos. 

OFICINAS 

OF1 - sale 456 
EXPERIMENTA00 NO ENSINO DE CIRNCIAS 
Guiomar Tomazello (CDCC/UNIMEP) 

OF2 - sale 457 
INSTRUMENTA00 PARA 0 ENSINO DE FISICA 
Norberto Cardoso Ferreira (IFUSP) 

OF3 - sala 458 
EXPERIMENTA00 NO ENSINO DE FISICA 
Francklin Eliseo Moreira Cerqueira 
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OF4 - sala 459 
0 LASORATORIO NA roRmAcko DO PROFESSOR DE FfSICA 
Antonio Jose Ornellas Farias (UFAL) 

0 Laborat6rio constitui-se num poderoso recurso 
instrucional no aprendizado. A Fisica, mais que nenhuma 
outra ciAncia, oferece possibilidades de se demonstrar 
muitos dos seus principios e relagoes, atravAs de 
experimentos simples e diretos. Por isso devemos buscar 
no laboratorio convencional da escola, em demonstragoes 
experimentais em classe e em experimentos programados 
para case, elementos para se estabelecer no aluno, 
interesse, motivagAo e adequagao dos subsungores ao 
aprendizado da Fisica. E necessArio desenvolver 
experimentos que mostrem a necessidade e utilidade desse 
estudo. Para isso 6 preciso que os experimentos aproximem 
a teoria, com sues limitagoes, As situagAes vivenciadas 
no cotidiano tecnologico ou da propria natureza fisica. 
Trabalhando nesse perspective, pretendemos mostrar aos 
participantes dessa oficina, como construir, elaborar e 
onde buscar recursos materiais que viabilizem a montagem 
de alguma atividade experimental (mesmo que as-condigoes 
de trabalho na esCola sejam adversas). 

OF5 - sala 460 
nacznio DAS CORES 
Ana Marla Marques da tilva (IFUSP) 

A partir do trabalho prAtico com as cores, busca-se 
compreender como elas surgem e como sAo percebidas pelo 
homem. AtravAs da diferenciaglio entre cor-luz e cor-
pigmento, chegaremos As misturas de cores e formacAo 
das imagens coloridas. Com  auxilio de experimentos 
simples, discutiremos a percepgao humane das cores, as 
ilusdes de optica coloridas e estabeleceremos um modelo 
para o process° fisico a agAo da luz sobre o olho humano. 



ASPERTURBACOEs- COMPENSAOES PIAGETIANAS E A PERSPECTIVA 
DE MUDANgA CONCEITUAL: DOIS MODELOS COMPLEMENTARES. CARLOS EDUARDO LABURO 
(FUEL) E ANA MARIA PESSOA DE CARVALHO  (FEUSP). 

A teoria de equilibragao piagetiana sugere um modelo de construgao do conheci-
mento pelo individuo. Esta teoria consagra 0 desenvolvimento do conhecimento 
como uma constante busca da superagao das contradigOes, onde se vao criando es 
truturas conceituais com maior coerencia interna e generalidade. Um dos pontos 
fundamentais da teoria de equilibragao e a questa() das Perturbageese das Com-
pensagOes que as op3e. Outro modelo muito em yoga na literatura sobre educagao 
em ciencias 	o que trata das mudangas conceituais.Este modelo tem como premis 
sa bL.sica ser o sujeito o construtor do seu conhecimento, tomando como base co 
nhecimentos anteriores seus. 0 modelo explica o.avango epistemolOgico atraves 
de mudangas conceituais. Este trabalho procurara evidenciar a confluencia com-
plementar e paralela entre os dois modelos, no que respeita aos conceitos 
ma explicitados. 

CO.SEG.101 

1CONFLITOS COCIFITIVOS E EMSENVOLVIMENTO IMIELECTUAL - Lizete Marta Or-
CO.SEG.101 	quiza de Carvalho, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/UNESP; Al- 
	  berto Villani, Instituto de Fisica/USP. 

Neste trabalho, sergo analisadns os problemas e os conflitos enfrentados por cinco estu-
dantes de segundo grau para elaborarem explicagiies referentes a experimentos simples sobre 
colisOes em Mecanica, durante uma pesquisa realizada na Universidade de Sao Paulo e na Uni-
versidade Estadual Paulista sobre mudanca conceitual. 

Apesar de os estudantes analisarem os mesmos experimentos, utilizarem idgias espontgneas 
comuns (como a relagio entre foria e movimento), terem que resolver problemas semelhantes 
(como reelaborar previsUes que nao tinham sido confirmadas experimentalmente), de fato elds 
enfrentaram conflitos diferentes e os resolveram de maneiras diferentes. 

Para um estudante, o desafio foi conciliar as leis de Newton, como aprendidas na sala de 
aula, como o resultado dos experimentos; para outra estudante , o problema foi encontrar uma 
va‘iivel Unica responsgvel pelo movimento do projgtil apiis o choque com vgrios alvos parados; 
para outra ainda o conflito foi conciliar dois modelos de interacgo (de transmissgo e de rea 
cio) cada um dos quais explicava um tipo de experimento. Para outro estudante, a escolh 
foi entre tenter modificar seu modelo de acio e reaggo, que tinha mostrado-se extremamente 
vulnergvel na elaboraggo das previsiies iniciais, e abandonar o esforco de uma 	explicag-a-o 
pessoal, adaptando-se is sugestiies da entrevistadora; para outro ainda o conflito 	basic° 
foi entre observar e descrever os experimentos de maneira global e responder aos questiona 
mentos da entrevistadora, que exigiam observagUes mais focalizadas. 
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25/01 - SEGUNDA 	 COMUNICAOES ORAIS 

sala 101 

PESQUISA EM ENSINO DE FISICA: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

Coord.: Carlos Eduardo Laburil (Dep.de Fisica - UE10 
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CO.SEG.101 
	

A "PRIMITIVIDADE" DAS MEDIDAS LINEARES E AS TRANS- 
FOR1VIACCIES NOS ESTUDOS SOBRE ESTIMATIVAS DE AREAS 

DE FIGURAS GEOMETRICAS - Ana Carenina Moura;  Eliude Silva Cavalcante;  Guilherme 
Augusto Faria de Queiroz;  Moacir de Lucena Neto;  Maria Cristina Dal Pian Nobre;  Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

0 presente trabalho analisa os argumentos de autores que pesquisam sobre o desenvolvimento do conceito de 
area. Em geral os estudos realizados baseiam-se na estimativa da area de figuras geometricas, e enfatizam a 
tendencia de criangas e adultos de centrarem atengao em medidas lineares como um antecedente formulagao de 
uma resposta sobre "area". Alem disso, consideram a transformagao de figuras geometricas e os "invariantes" do 
processo (conservagao de area apenas). 

A importancia de um estudo mais detalhado sobre a primitividade acima mencionada e sobre as condigoes de 
controle associadas its transformagOes advem dos nossos estudos sobre a "geometria da cubacao", para os quais 
seria interessante investigar transformagOes que garantissem invariantes, simultaneamente, area e perimetro. Mem 
disso ha o interesse em estudar transformacOes onde ocorram mudangas de area, e de forma, sern que haja uma 
alteragao 	parametro de forma da figura padrao..A partir das exigencias da realidade dos "experts" no assunto da 
cubagao, levantada a hipotese de area ser primitiva em relagao 	medidas lineares. Sao discutidas implicagoes 
para o planejamento de experimentos sob tais perspectivas. 

Apoio Financeiror CNPq 

TEORIAS E CONCEPOES DE MUDANgA: UM ESTUDO .SOBRE A FORMAgA0 
DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS - Dominique Colinvaux - 
Faculdade de Educaglio - Universidade Federal Fluminense (YU) 

Este trabalho, proveniente dos estudos,realizados para o doutorado, analisa a 
formagao de conhecimentos a partir de duas variaveis. A primeira distingue entre os pro-
cessos social e individual de formagao de conhecimentos enquanto que a segunda trata dos 
contextos formal e cotidiano em que se desenvolve o conhecimento, Ao coMbinar estas duas 
variaveis, obtem-se quatro situagoes, analisadas aqui com relagao a ideia de mudanga - 
tema este que surge de uma visao de ciencia enquanto o estudo de mudangas que ocorrem no 
tempo e para as quais se buscam can9as 

As quatro situagoes analisadas tratam respectivamente de: :teorias de mudanga', 
desenvolvidas no context° formal das disciplinas academicas e de domdnio publico; o 
significado da palavra 'mudanga' no context° da linguagem cotidiana, tambem de domdnio 
publico; a 'aprendizagem escolar', a nivel do individuo, do que sao mudangas para as cien-
cas naturals; e as 'concepgoes' individuals de mudanga,que surgem na vida cotidiana. 

Os resultados reyelam algumas diferengas e varias semelhangas entre as diversas 
perspectivas estudada...s. Alem das implicagoes para o_ensino-aprendizagem de ciencias, este 
trabalho aponta tambem para uma discussao das relacoes entre os processos social e indi-
vidual de formagao de conhecimentos e entre os contextos formal e cotidiano em que se 
gera conhecimento. 

(OBS: Este estudo foi realizado com o apoio do CNPq) 

CO.SEG.101 

CO.SEG.101 
TiTULO: Motivagto: impulso cognitivo tao distante da maioria dos 

alunos na Fisica Basica Universitaria - A. J. Ornellas Farias - 
Departamento de Fisica - IJFAL. 

No ensino da Fisica convencional o professor vem sendo o monopolizador das ideias e 
da linguagem. Tralha-se sem conhecer previamente se os subsungores do aluno estao 
adequados ao que se pretende ensinar. Nesse contexto a maioria dos alunos corn dificuldades 
perdem o interesse e nao tem como se motivar pela fisica. A forma com que a mente humana 
atende a estimulos para o aprendizado muito complexa e variavel, de acordo com a base 
cognitiva e personalidade da pessoa. Por isso na psicologia, a infiuencia da motivagao no 
ensino assunto que gera muita polemica. Com  base em alguns aspectos contidos na psicologia 
de aprendizagem de David Ausubel, referente a motivacao intrinseca ao processo por impulsos 
cognitivos, construimos um referencial teorico sobre motivagao. Nossa finalidade foi avaliar 
em que contexto a mesma, se encontra implicitamente contida ern algumas pesquisas 
publicadas em Ensino de Fisica, realizadas com alunos do ciclo basico universitario. 
Analisamos tambem a nivel local os fatores motivacionais que contribuiram no passim° 
rendimento dos alunos de Arquitetura em nossa Fisica I. Finalmente faremos referencias a 
algumas formas de se promover impulsos cognitivos motivacionais, necessarios ao maior 
interesse, afinidade e sucesso do alunO corn a Fisica. 
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CO.SEG.101 RACIOCfNIO HIEOTATICO DEDUTIVO EM ENTREVISTAS CLINICAS 
SOBRE FLUTUACAO: RELACAO COM A LINGUAGEM. Luiza Rodrigues 

de Oliveira (UFF), Sonia Krapas Teixeira  (UFF) e Maria Celia Dibar Ure (UFF) 
Resultados de Carretero (1979) sobre o desenvolvimento do pensamento 

hipotetico-dedutivo mostram o aparecimento da estrategia de falsageo sm 
criamas na faixa dos sete anos. Nesta estrategia a crianqa chega a conclusao 
da falsidade de uma hipotese interpretando-a como um enunciado condiciona; e 
nao com9 um enunciado bicondicional. Numa visao piagetiana, essa estrategia 
aerie tipica do pensamento formal. 

Confirmamos os resultados de Carretero atavss de entrevistas e 
questionarios. Preferimos, entretanto, sair de uma analise puramente logica_e 
lever em conta a natureza social dos- processos de comunicaqao.. Estes sao 
regidos por 9ormas tal_como a chamada lel de eiceustividade que diz que quando 
um locutor da informaqoes a um destinatario supoe-se que o locutor nao omitiu 
nenDuma informaqao !pais importante do que as que foram dadas. No caso _do 
fenomeno da flutuaqao, esse recurso nos permitiu tirar algumas conclusoes 
sobre a fleagao e o pensamento formal. 

Encarando a entrevista como um fenomeno de natureza social, onde o 
entrevistador se encontra no papel de met,Ilador entre o sujeito e o Wet°, 
pudemos ainda fazer algumas observaqoes sobre a influencla reciproca 
entrevistador-entrevistado. , 

garretero, M. - .1por que flotan las cosas? El desarrollo del Pensamiento 
hipotetico-deductivo y la ensenanza de la ciencia. Infancia y aprendizaje, n2 
8, 1979. 



CO.SEG.108 	A PROPOSTA GREF E SUA UTILIZACAO PELOS PROFESSORES DE 22 
  GRAU*. A.C.Copelli(SEE/SP), C.C.Laranjeiras(BID/USP), I.S. 
Silva(SEE/SP), J.A.Pereira(SEE/SP), J.Martins(BID/USP), L.P.Piassi(BID/USP)  
S.B.Pelaes(SEE/SP), Y.Hosoume(IFUSP1. 

0 Grupo de Reelaboracao do Ensino de Fisica (GREF/IFUSP), vem desenvolvendo 
material no sentido de contribuir na formagao de professores em servigo. Este material con - 
tem caracteristicas que propiciam o "recriar" do professor em fUngao das especificidades de 
cada pratica. Nesse trabaiho, alem de exemplificar as formes de reelaboragao efetuadas pelos 
professores aplicadores da proposta GREF, procura-se tambem evidenciar as caracteristicas ' 
que favorecem esse desenvolvimento. UMa dessas caracteristicas e a elaboragao de um roteiro 
de curso diferenciado realizado a partir do levantamento inicial das "coisas e situagoes" 
gadas  ao tema em estudo, feito em cada classe, refletindo o cotidiano de alunos e professo - 
res. As_atividades propostas, que estao relacionadas ao mundo vivencial, tambem favorecem mo 
dificagoes em fungao dos recursos disponiveis na escola e/aifacilidades de realizar ativida-
des extra-classe. 0 que procuramos, com esta forma de trabalho, e resgatar o papel do profes 
sor como elemento responsavel pelo process° de transformagao da "cultura primeira" do aluno 
em "culture elaborada",,em contraposigan corn a concepcao onde o professor e unrrero apresenta 
dor eficiente dos conteudos presentes nos livros textos. 

* Apoio BID/USP 

RELAND DE EXPER1ENCIA 1NMEDISCIPL1NAR- FISICA E LITRRATDEA 
Carlos Alberto Gianotti e JOdo Armando Nicotti - Colegio Anchieta-Por 

to Alegre, RS. 	 • 
Aqui se resume o relato de uma experiencia didatica interdisciplinar que envolveu --em uma 
escola particular, em quatro turmas de alunos de terceira serie do II grau --as disciplines 
de Fisica e Literatura. 0 trabaiho prppriamente dito, em sale de aula cam os alunos, cons-
tituiu-se na leitura e posterior discussao acerca do lido. Objetivou o trabalho propiciar a 
leitura— categoria de atividade tao pouco praticada entre os brasileiros bem como ques-
tioner sobre o que exsurge do entrecho do lido. A atividade contou cam a presence do profes-
sor de Fisica e do de Literatura em classe. 0 texto objeto da leitura 6 um suposto capitulo 
de um suposto romance, livro que na verdade jamais existiu, de um autor ficticio.Tal capitu, 
lo de romance (em si mesmo um conto), redigido pelos dois professores, trata, em essencia,de 
tres qbestoes: a juventude e a velhice, a desccberta cientifica e a criagao literaria, aspec 
tos bnbricados na narrative. 0 material de leitura perpassa, cam efeito, tres questaes que. 

preocupagao, um deles, de todos os mortais, e os outros dois, de quemtrabalha em cien-
cia e literature. Por via da leitura, chegou-se, em cada turma de alunos, a andlise das ques 
tOes nucleares de que o texto transitivo: de um lado, o processo de or-Lege-a literaria carrE 
ewergente das relag5es do homem cam o mundo e resulted° de sua leitura deste mundo em con-
signagao consigo mesmo; de outro lado, a descoberta cientifica, resultado do pensar cienti-
fico, como um ato de criagao, como o a criacao estetica de um artista plastico;ou de um 
poeta,ou de um ramancista. 0 texto foi apresentado aos alunos-leitores composto em impres-
sore ')Aqee,qual paqinas de livro, procurando coonestar a ideia de ser um capltulo de um 
romance real. Ao fim, os professores revelavam aos estudantes a contrafagao e passavam a 
disCutir o valor literario real daquele texto. 

CO.SEG.108 
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25/01 - SEGUNDA 	 COMUNICAOES ORAIS 

sala 108 

EXPERIENCIAS DIDATICAS I 

Coord.: Cassia C. Laranjeiras (BID/USP) 



ENSINO DE FISICA NO CORSO DE MAGISTERIO DO COLtGIO MARIS 
TA DE LONDRINA. Eduardo Toshio Nagao. Colegio Marista de 

Londrina. 0 Ensino de Fisica para a Id turma de Magisterio do Colegio Maris-
ta de Londrina iniciou-se em fevereiro de 1990,encerrando-se em novembro de 
1992, com 02horas/aula semanais durante os tres anos de duragao do Curso.Des 
tinado aos estudantes juvenistas Maristas e seminaristas de outras Congrega-
goes Religiosas, tais como os Josefinos e'os Xaverianos, teve como objetivo 
geral a formagao dos valores humanos visando a missao futura de educadores 
religiosos.Dentro deste contexto,a disciplina de Fisica foi trabalhada con-
forme as caracteristicas deste Curso,ou seja,foi aberta a realidade do desen 
volvimento tecnologico analisando criticamente o paper das ciencias fisicas 
na real melhoria das condigoes de vide da populagao,atendendo as necessida-
des da formagao dos futuros irmaos para o encaminhamento a vide religiose Ma 
rista.Para isso,foram utilizadas as seguintes estrategias de ensino:1)exposi 
Oes narrativas,questionadoras e reflexivas;2)atividades praticas de labora-
torio apropriado que visavam ilustrar os fenomenos fisicos ou demonstrar a 
aplicagao de conceitos ou principios;3)exploragao de filmes para facilitar a 
apreensao de conhecimentos nao vivenciados pelos alunos,mas percebidos indi-
retamente;4)pesquisas bibliograficas e entrevistas foram empregadas coma ex-
celentes meios para investigar a aplicagao de certos conhecimentos,bem como 
as relagOes entre a Fisica e a Sociedade;5)os trabalhos executados,geralmen-
te em pequenos grupos,eram expostos na forma de seminarios ou debates,com fi 
nalidade de envolver a participagao dos alunos no plano de agao e da refle-- 
xao. 

CO.SEG.108 
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A FISICA DE UM RADIO: UM ASPECTO DA FISICA DO QUOTIDIANO 
CO.SEG.108 	Roberto Antonio Stempniak Departamento de Fisica - Instituto Tecno16 

gico de Aeroniutica- CTA - Sao Jose dos Campos - SP. e RENAF - Rede Nacional de Aperfeigoa-
mento em Fisica. 

Um receptor de rgidio 4 certamente o eletrodomestico presente em todas as casas. Este apare-
lho pode ser devidamente explorado para ilustrar aspectos interessantes da Fisica ensinada 
em qualquer nivel e, em particular, no Segundo Gray. Neste trabalho mostra-se que, mesmo sem 
analisar, o aspecto puramente tecnico de um radiorreceptor, o professor e seus alunos podem 
explorer vgirios tOpicos do Programa de Fisica: ondas em geral, ondas eletromagneticas, espec 
tro eletromagnetico, acUstica, medidas, escalas lineares e nao lineares, etc.. 0-trabalho po 
de ser estendido a aparelhos eletrOnicos correlatos como sistemas de som, televisores, video 
cassetes, e outros. 



SISMICIDADB. Mhrieta Cunha do Nascimento; Bielva Solimaire do'nasci-
mento; Luciane Nhria Bezerra de Nedeiros;  Cristlna Dal Plan  Nb-
bre; Elizabeth Raulino. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

0 presente trabalho apresenta a programagao do mOdulo "Sismicidade" 
produzido pelo projeto REG-RN para utilizagao por professores de ciencias do 19 grau. Ini-
cialmente e analisada a—g&TEncia proposta que se apresenta em termos de "Mbmentos PedagO-
gicos" (estudo da realidade,organizagao do conhecimento e aplicagao do conhecimento). Iden 
tifica-se a necessidade de distinguir conceitos de intensidade e magnitude de terremotos 
enquanto conceitos fundamentais e pertencentes a-dois momentos distintos (estudo da reali-
dade no caso da intensidade e organizacao do conhecimento no caso da magnitude). Mem dis-
so sao trabalhadas algumas distingoes basicas (rocha,solo,mineral,etc.) e analisada a 
Concepcao da estrutura interna da Terra. A seguir descreve-se a criacao e elaboragao de um 
logotipo com o objetivo de estabelecer um registro grafico, com f6cil identificacao do:pro 
jeto.Gomo simbolos foram escolhidas a vela e a limpada representando a luz respectivamente 
na sua forma mais antiga e na mais utilizada atUalmente, traduzindo um caminho evolutivo a 
traves dos tempos. Os dois slmbolos foram agregados em uma Unica forma resultando em um el 
quilfbrio estetico satisfatOrio. Juntamente com esse trabalho tamidem fpi realizado o pla-
nejamento grifico do material de apoio referente ao m6dulo, de forma alfacilitar o seu ma-
nuseio pelo professor. 

Apoio financeiro: GNPq - CAPES 7 SPEC 

CO.SEG.110 

0 COMPUTADOR COMO FERRAMENTA PARA 0 ENSINO DO CONCEITO 
DE VIDA. Eliude Silva Cavalcante; Leonardo Reis  

Lucena; Marcelo de Oliveira Souza; Maria Cristina Dal Pian Nobre. (Depto. 
de EducagAo - UFRN) 

Apresentamos como o computador pode ser usado como uma ferrarnenta poderosa para o ensino, 
em especial para o ensino do conceit° de vida. Estudos anteriores sobre o entendimento que as criancs 
tem do conceito de vida enfocam principalmente a diferenca entre seres vivos, representados pelos 
animais, e os objetos inanimados. Nessa pesquisa procuramos tambem determinar a distincao entre 
seres vivos, agora representados por animais e vegetais, e os objetos inanimados. Foram aplicados 
questionarios a criangas de 7 a 15 anos em escolas de Natal. 

0 programa desenvolvido permite levantar respostas dos alunos sobre caracteristicas dos seres 
vivos, trata as respostas e fomece ao professor um sistema de classificacao que o ajuda a perceber as 
maiores dificuldades das criancas e a discutir-las. 0 levantamento das respostas 6 feito atraves do 
ambiente Windows que gera uma tabela de resultados. Estes dados sao entao tratados atraves das 
tecnicas de multivariaveis - analise de agrupamento - que permite a observaclo do gnmo de objetos 
afins (quanto a ser vivo) atraves de graficos e favorece a identificacao de objetos-problema. Quatro 
objetos apresentam dificuldades (ovo, rio, fogo e nuvem). 

Apoio Financeiro: CNPq 

CO.SEG.110 
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ENSINO DE CaNCIAS NO 12GRAU 

Coord.: Maria Cristina Dal Pian Nobre (UFRN) 



0 GREF NAFORMAQA0 DE PROFESSORES: IDENTIFICANDO ALGUMAS MU-
DAKAS. Y. HOSOUME (IFUSP), E. BAROLLI (USP/UEL)  

No ano de 1990 realizamos uma investigagao, no sentiao de identificar as "mudangas do profes 
sor", decorrentes de sua participagao no projeto GREF - Grupo de Relaboragao,do Ensino de Fi 
sica 	tanto no que se refere a compreensao da Ciencia que ensina como tambem de sua prati= 
ca pedagogica. Para realizagao deste trabalho, foi elaborado,um questionario que trata le . 
questoes que enfocam mudangas gxrtoi ao hLbito de leitura,_a forma de preparar aulas, a re-
lagao aluno x professor e as concepgoes de Ciencia e Educacao. Foram tambem utilizadas como 
instrumento de pesquis8, entrevistas semi-estruturadas. Nossa amostra constitulu-se de 20 r 
professores, e para analise dos dados obtidos foi privilegiada a tecnica de analise de conte 
udo. Pudemos detectar que estes professores a2os a participacao no projeto passaram a consa 
tar outras fontes de referencia para 2reparaga8 de suas aulastnao se limitando a consulta de" 
Livros didaticos; a procurarem situagoes pedagogic8s que propiciassem o dialogo em sala de 
aulai a refletirem sobre sua pratica pedagogica; a perceberem que a,Fisica 
nao e um conjunto de formulas e ainda a relevarem os conceitos da Fisica e 
nao apenas o formalismo. Os resultados dessa investigagao permitiram um apro 
fundamento no entendeminto de termos como "melhoria dajormagao do professoT 
essencial para a conyinuidade de trabalhos nessa diregao. 

Apoio: SPEC/CAPES 
USP/BID 

CO.TER.101 

TEMPO DE AVALIACAO: 20 ANOS DE TESES E DISSERTAOES SOBRE  
ENSINO DE FTSICA NO BRASIL.  Decio Pacheco, Jorge Megid Neto 

e Ildia Maria R. 0 Gomide 	Faculdade de Educacio - UNICAMP. 

Cerca de 170 teses e dissertagiies sobre ensino de Fisica foram defendidas 
no Brasil, entre 1972 e 1991. Conhecer um pouco de sua evolugio contribui para 
uma melhor avaliacao dos rumos da pesquisa educacional na irea. 

Os trabalhos concentram-se principalmente na USP (56%) e na UFRGS (18%) , 
com sensivel distribuigio pela regieo Sul-Sudeste do pais (97%). 0 ngmero de 
defesas triplicou da decade de 70 pare a de BO, e vem crescendo significativa-
mente nos gltimos anos. 

Quanto a temitica dos trabalhos, uma classificagio provisiiria aponta como 
temas mais freqUentes: propostas metodolggicas, formagio do professor, curricu 
lo, material didetico, ensino experimental, epistemologia e histgria da Fisici 
ensino-aprendizagem e estruturas cognitivas ou intelectuais, projetos de ensi" 
no, entre outros. 

. 	0 propiisito desta pesiuisa 	identificar outras tendencies e caracteristi 
cas da evolugao das teses e dissertaciles sobre ensino de Fisica no Brasil, orTi 
em estudo, com intuito de aprofundar a anilise sobre as possiveis contribuigOes 
da pesquisa educacional para a melhoria do ensino da Fisica. 

CO.TER.101 
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Bala 101 

PESQUISA EH CASINO DE FISICA: ASPECTOS HISTORICO-SOCIAIS 

Coord.: Elia'abeth Barolli (Dep. de Fisica - UEL) 
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A FABRICAQA0 DE UM OCULOS: RESGATE DAS RELAQOES SO- 
CIAIS, USO E PRODUCAO DE CONVECIMENTO NO TRABALHO. 
Paulo CAsar de Almeida Rabont ; MAvia _Jose P_ M. de  

Almeida. (FE/UNICAMP). A compreensAo do cotidiano do' aluno trabalhador 6 
necessdria para qualquer tentativa de reformulagAo do ensino da Fisica no 
curso noturno. Nesta pesquisa, de caracteristica etnogrdfica, buscamos no 
trabalho de fabricagAo de um 6culos, subsidios para essa compreenslo. A 
andlise de questAes respondidas por alunos do curso noturno e a convivAncia 
com esses alunos em uma escola.de Campinas-SP, permitiram constatar que o 
trabalho ao qual o aluno se dedica durante o dia, ao mesmo tempo que lhe 
impAe situagoes rotineiras, tambem lhe exige habilidades diversas que 
comumente 'ado apresentadas como finalidades desejdveis do ensino, mas 
raramente aproveitadas na escola. 0 problema concebido estd no cardter 
contrad-it6tio do trabalho quando pensado na 6tica da construgAo do 
conhecimento. A participacAo nos proceseos de produgao em uma fribrica de 
armacAes para 6culos e em um laborat6rio Optic°, foi o procedimento que 
subsidiou a constatagAo de que o aluno do noturno possui um alto grau de 
maturidade e de autonomia no trabalho, e isto implica em uma revisAo de 
nossa postura em Bala de aula, exigindo de n6s professores maior respeito 
pelo aluno trabalhador. * DissertacAo de Mestrado em andamento; pesquisa 
parcialmente financiada pelo CNPq. 

0 COTIDIANO NA ESTRUTURACAO DO CONTEODO DE FISICA: UM PRESSUPOSTO DA 
  PROPOSTA GREF*. A.C.Copelli(SEE/SP) C.C.Laranjeiras(BID/USP), I.S. 
Silva(SEE/SP), J.A.Pereira(SFF/SP), J.Martins(BID/USP), L.P.Piassi(BID/USP), S.B.Pelaes(SEE/ 
SP), Y.Hosoume(IFUSP). 

_Um dos aspectos fundamentals na organizagao do conteudo na proposta do Gru-
po de Reelaboragao do Ensino de Fisica (GREF/IFUSP), diz respeito ao papel_desempenhado por 
elementos, que fazendo parte da vida cotidiana dos alunos e professores, sao tomados como ' 
ponto de partida na estrutura6.o_dos diversgs conteudos de fisica Meds do que simples moti-
vacao, o cotidiano na estruturagao do conteudo de fisica insere-se numa visao acerca do pro-
cess° de construgao,do conhecimento. Dentre as concepgoes que_nos subsidiam neste projeto, a 
perspectiva gnosiologica de Paulo freire, concebendo as relagoes homem-mundo come matriz ge-
radora de todo conhecimento e a Epistemologia Historico-Critica de G. Bachelard sao invoca, 
das aqui enquanto referenciais de,sustentagao desta proposta. Pretende -se com isso dar conti 
nuidade ao esforgo de reflexeo teorica em torno da proposta GREF. 

* Apoio BID/USP e CAPES/SPEC. 

A UTILIZAQA0 DO ROLE-PLAY E DA DRAMATIZA;AO EM AULAS DE 
SE:UND0 GRAU.UM ESTUDO EXPLCRATORIO. Maria de Fatima D.Rodriques 

(UFSC), Arden ZylhPrsztajn  (UFSC) e Susana Souza Barros  (UFRJ). 

Durante o ano de 1991 testamos a validade e eficiencia da utilizageo da 
dramatizaco e role-play como estratggias de ensino de fisica do 2o. grau. 
Essa testagem foi consequencia de um trabalho de pesquisa que vinha sendo 
desenvolvido desde meados de-1990 coma temgtica de nossa dissertageo de mes 
trado. 

Tendo como principais objetivos,. entre outros, a criack de condigOes 
para que os alunos relacionem a ciencia_que aprendem na escola com a compre 
enseo que possuem do mundo e a exploracao das implicacaes sociais e pessoais 
do desenvolvimento cientifico e das mudangas tecnolOgicas, realizamos quatro 
aplicac3es em quatro escolas diferentes, tendo por temas a utilizageo da . 
energia nuclear e o trgfegd urbano. Para cada atividade aplicamos pre e pOs 
testes na intengeo de verificar alteragOes nos padrOes de respostas em decor 
rencia da utilizageo da estratggia. 

A anglise dos dados e a observageo indicam mudangas nos paerZies de respos 
tas cientifico-conceituais, mas, as mudangas mais significativas ocorrem nas 
respostas de teor valorativo/opinativo, indicando que atravgs dessa estratg-
gta o aluno sente-se motivado a i; ■uscar novas informagOes cientfficas, organi 
za-las e apresentg-las como posstveis justjficativas de opiniOes pessoais. 

CO.TER.101 

CO.TER.101 

CO.TER.101 
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CO.TER.101 CONTEXTUALIZA010 HISTORIC° -SOCIAL DA CItNCIA NO ENSINO 

DE FTSICA: DMA ABORDAGEM NECESSARIA M.P. LEODOROz J. ZA 

 

NETIC (troop) 
SisteMaticanyente tem se diagnosticado a crise em que se encontra o ensino de 

Fisica Este trabalho pretende contextualizar essa situagrito no bojo de uma 

crise maior que extrapola a educegIo e que se insere no prdprio tmbito da ci 

tncia e da culture contemportneas. 

A partir desta perspective, pretende-se estabelecer um didlogo com profesao-

res e pesquisadOres de ensino de fisica, de forma a sensibilizd-los pare as 

implicacOes dessa crise mais ample no ensino e, por outro lado, des possiveis 

contribuicOes do ensino de fisica constituiao de um sujeito que disponha 

de um instrumental tedrico mais apropriado para lidar com essa crise. Teals 

contribuic3es, inseridas dentro de sues possibilidades, passam necessariemen 

te pela contextualizaglo histdrico-social e epistemoldgica da citncia em ati 

vidades de ensino de liaise. 
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ENSINO DE FIS/CA MODERNA 

Coord.: Joao Tertuliano Nepomuceno Agra(UFPB-Campina Grande) 

      

 

CO.TER.102 
FISICA AToMICA APLICADA: UMA PROPOSTA DE ENSINOP DE FiSI 

kMODERNA NO.22 GRAU 

  

     

 

Maria Sumie Watanabe: CH/UFPB 
Joao Tertuliano N. Agra: CCT/UFFE 

  

 

la. se pretende neste trabalho, efetuar o desenvolvimento formal necessario 
para o desenvolvimento da pesquiza experimental e teOrica da Fisica Moderna, 
mas desenvolver um estudo mais qualitativo, suficiente para que o aluno possa 
compreender a tecnologia atual que faz uso crescente da Mecanica Quantica. 
Faz-se isso a partir de experimentos de baixo custo e do estudo fenomenogico 
do funcionamento de fontes LASERs, diodos e semicondutores. 
Isso se faz necessario se levarmos em conta o carater pratic,-transformador da 
=isica, ou seja, a Fisica como elento que permita ao cidadao, olhar o mundo 
coma algo que ele possa compreender e transformar. 
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Incorporacao de TOpicos Atuais da 

  

     

 

Fisica ao Curso de Bacharelado 
Liacir dos Santos Lucena e Luciano Rodrigues da Silva 

Departamento de Fisica da UFRN - Natal - RN - 59072 

Um dos grandes problemas encontrados na formacao de bachareis em Fisica 6 o da obsolescencia do curriculo. 
A Fisica ensinada nos cursos de graduacao no Brasil, em geral, mal alcanca 1930; com alguns elementos de 
Mecinica Quintica. Os desenvolvimentos atuais da Ciencia, os novos conceitos e tecnicas que surgiram nos 
iltimos anos, rap abordados. 0 resultado 6 um profissional que sai desatualizado, e ficari mais atrasado 

'ainda quando se afastar da Universidade. Mesmo para os que ingressarem na Pos-Graduacao esta deficiencia 
poderi ser fatal. Terio de compensar rapidamente os vazios de 60 anos para atingir a fronteira, isto 6, a 
Fisica que esti sendo feita nos dias de hoje. Neste trabalho apresentamos e discutimos algumas experiencias 
que realizamos no Departarnento de Fisica da UFRN, na tentativa de compensar esta falha. Em particular 
relatamos os resultados de um Curso de Topicos Modemos de Fisica que ministramos em 1992, incluindo os 
avancos e as descobertas mais recentes. 0 programa desta disciplina, que deveri ser variivel de ano para ano, 
incluiu, na iltima vez, assuntos como Fractais, Caos, Conceitos de Escala, Grupo da Renormalizacclo, 
Simulacao Monte Carlo, Processos de Crescimento, Autdmatos Celulares, Fenothenos Criticos, Percolacao, 
Fisica de Polimeros, Sistemas Desordenados, entre outros. 

  

      



UMA CONTRIBUICAO A AVALIAcA0 DO ENSINO  

DE MECANICA QUANTICA NO 3g GRAU.  

Jenner Barretto Bastos Filho(DF/UFAL),Antonio Fernandes Siqueira e Frede-

rico Nunes (DF/UFC). 

Nossas respectivas experiencias, como professores de Mecanica Quantica(MQ1 

sugerem que os cursos convencionais,alem de suas tarefas habituais,devem ofe-

recer espago ao choque entre as diversas concepgoes.Nessa diretriz,temos tra-

tado o importante t6pico da dualidade Onda-Corp6sculo(OC);escrevemos alguns 

textos nos quais sao analisados certos aspectos fundamentais e as respectiyas 

solugOes propostas pelas diversas Escolas de Pensamento. 

Concernente ao topic() OC escrevemos os textos:(i) 0 experimento da dupla 

fenda;(ii) Os experimentos 6ticos de Dagenais/Mandel e de Jan6ssy,(iii) Os ex 

perimentos de pensamento envolvendo partfculas de spin um. 

As barreiras epistemologicas existentes constituem serio obstSculo a com-

preensao dos' fenomenos microffsicos.0 desafio da ultrapassagem de tais barrei 

ras constitui o elemento motivador precfpuo.desta nossa proposta. 

CO.TER.102 
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E deN 	en, 	LJ A NJ ir I no 	Ei E:P1 
D nI_IDno E EErq C(31__(IF'SC1.5: 

Vantagens Didaticas da InterpretacAo Estatistica de, Ballentine. 
AGRA,3 T.N.(DF/CCT/UFPB)& PESSOA Jr..0.(CLE/UNICAMP) 
RESUMO: Parte das dificuldades que um aluno tem pare compreerder a 
Mecanica GuAntica deve-se ao careter misterioso e dogmetico de certus 
principios da InterpretacAo de Copenhagen, corn° a dual:dado ondR-
particula, o principio de incerteza, e o colapsc da fun::ao de onda. 
Neste trabalho, investigamos a Interpr$=tacao Estaistica do fisico 
L.E.Ballentine, que evita ao maximc quaisquer postulados 
desnecessarios para 0 formalism° quAntico. Parte-se da nocao de que um 
vetor de estado nao e uma representacao complete de um sistema 
individual, mas que ele representa um coletivo de estados preparados 
pelo mesmo procedimento. Chega-se assim a uma Interpretaceo mais 
econtmica na qual a relageo de incerteza este ligada a dispersAo 
estatistica no coletivo, o colapso corresponde a uma mudanca em nosso 
conhecimento e o paradoxo EPR t explicado sem violar a localidade. A 
dissolupao de paradoxos torna a Interpretaco Estatistica mais bem 
prendada pare cursos introdutbrios de MecAnica DuAntica do que a 
InterpretacAo de Copenhagen. Uma replica a essa afirmayNo sere feita 
por um dos autores dessa comunicaceo, e abrir-se-a o debate As pessoas 
presentes. 



46 

26/01 - TERQA 	 COMUNICAOES ORAIS 
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PROPOSTAS CURRICULARES DE CURSOS DE GRADUA00 EM FISICA 

coord.: Andre Tsutomu Ota (Dep. de Fisica - UEL) 

ALOUMAS ALTERACOES CURRICULARES COM REFLEX() NA FILOSOFIA DC 
CURSO DE FISICA. OTA,Andre Tsutomu, Deoartamento de Fisica, Universidade Es-
tadual de Londrina 

A partir de 1992, a Universidade Estadual de Londrina iniciou 	a 
implantack do sistema seriado anual em substituicao ao sistema de creditos 
por disciplinas. Discutiremos a transformacao do curso de Fisica de um regime 
academic() a outro no seu conteUdo, deixando de lado a discussao da forma.A m_ 
danca do curso de um sistema de matriculas para o outro permitiu a introducao 
de uma mudanca radical na concepcao filosOfica do curso de graduacao que se 
reflete em dois pontos fulcrais, a seriacao e distribuicrio das disciplinas e 
nos curricula nao exolicitados. Em relacao a estes itens vamos focar a aten - 
cao para duas disciplinas alocadas no 29(segundo) ano do curso, Mecgnica Ge - 
ral e Metodos de Fisica TeOrica, ambas com duas horas-aula semanais cada uma. 
A visa° do Departamento de Fisica a da formageo do aluno no sentido de rea-
lizar seus estudos durante a semana gannando autonomia gradativamente em re - 
lacao a sala de aula. 0 niunero de aulas bastante reduzido destas materias vai 
exigir que cada aluno adquira a auto-disciplina necessiria, que se traduzirg 
em discussoes com colegas e docentes da Universidade, em leitura de ' textos 
com interpretacOes diferentes, etc.. Em Ultima anilise, a autodisciolina sig-
nifica assimilar a dimensionalidade que se exige de um fisico orofissional. 

CO.TER.107 	ILICENCIATURA EM FISICA DA UFSC: ALALISE CURRICULAR A LUZ DOI 
REFERENCIAL DE EISNER E VALLANCE. JOSt  DE PINHO ALVES FILHO  

UFSC. 
Adotando-se o referencial de Eisner & Vallance - concepcOes curriculares - 
foi reaiizada a anglise do curriculo da licenciatura em Fisica da UFSC, pro 

1 curando nuscar, junto aos consultados (professores universit6rios, licencia 
dos e licenciandos), a concepcgo curricular predominante no atual curricul'E 
de licenciatura e a concepcao curricular que deveria predominar (idealizada) 
na visa° dos mesmos. 0 processo de investigagao e o proposto por Parlett e 
Hamilton (Avaliageo Iluminativa) e os instrumentos para coleta de dados se 
constituiram de analise documental, entrevistas e um_questiongrio, elabora-
do a partir de um levantamento preliminar junto a propria populagao consul-
tada. Foi possivel identificar uma forte tendencia da concepiao "Racionalis 
ta Academica" lconservadora e reprodutivista ) no atual curriculo de licen-
ciatura, contradizendo a expectativa dos consuitados em idealizarem um cur-
riculo com forte predominencia da concepgio que incorpora a "Reconstrucao 
Social" (progressista e critica). 

CO.TER.107 
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" A Adogio do Regime Seriado para o Curso de Fisica da DEM: Lima 
'Possivel Solugio " - Prof4 Dr2 MARIA HERMINIA FERREIRA TAVARES 

e Prof4 Ms. ESTER AVILA MATEUS, Dept2 de Fisica - UEM. 

0 Curso de Fisica da. Universidade Estadual de Maringe comegou a ser 
ofertado a partir do 12 semestre de 1973, apenas com a habilitagio em Licenciatura. A politi-
ca governamental da epoca era fazer a nascente Universidade um Centro de excelencia em Cien-
cias Exatas e TecnolOgicas e o nosso Curso se enquadrava dentro de tal propOsito, contando 
desde o inicio com uma carga horaria alta em disciplinas experimentais. Ao longo desses vinte 
anos,o-CUrso sofreu-algumas modificagees curriculares, tendo sido o mais importante a implan-
tagio da Habilitagao Bacharelado a partir de 1988. A partir de 1992, dentro da mudanga insti-
tucional.para o Regime.Seriado, o Curso passou a ser anual: a formulagio do seu projeto pada-
gOgico procurou manter a filosofia de levar o aluno a trabalhar no LaboratOrio. Com  um naleo 
comum nas duas primeiras series e a opcao pela Licenciatura ou Bacharelado a partir da 32 se-
rie, procurou-se reforgar o conceito de turele  , uma caracteristica do Regime Seriado. Com  um 
elenco de disciplinas abrangentes, contacto continuo aluno-professores ao longo do ano e com 
a formag10 de turmas mais homogeneas, espera-se que o problema do alto indica evasio 
seja amenizado. Levando-se em conta que dos 1275 alunos que se registraram no Curso de Tisica 
no period() de 1973-1992 apenas 82 obtiveram diploma, com um grande nUmero de desitincia 
nos dois primeiros semestres do antigo sistema semestral, a mudanga para o Regime Anual pode 
vir a ser uma solugio. 

CURSO DE FISICA DA UFPR - 50 anos 

Silvia Helena Soares Schwab-UFPR  

0 Curso de Fisica da Universidade Federal do Parana, que foi criado em 
19 de janeiro de 1943, esti completando cinquenta anos de atividades nas mo-
dalidades Licenciatura e Bacharelado. Um dos primeiros do Brasil, pertenceu 
1 Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras e se adquiriu estrutura independen 
te apiis a Reforma de 1972. Este trabalho faz uma analise da relacao do Curso 
com o Instituto de Fisica e posteriormente Departamento de Fisica da UFPR, a-
valia o espirito das modificage ■ es curriculares por ele sofridas, registra o 
trabalho de Coordenadores e Professores, o engajamento politici de seus alu-
nos em 68/69, dados academicos de entrada-saida, de candidato-vaga nos Vesti-
bulares Unificados, alem de procurar apresentar um sumirio atividades de 
seus egressos em diferentes areas da Fisica. Avalia tambem as linhas que nor-
teiam a formagio de Fisico. na UFPR na atualidade. 

A nRacIO PROF.L3SIONAL 	FitF113.;a:ES 	11:;I 
EiSTi4D0 DE kin..s GhlaIAL5 

LESSIP. si4_141a2 
Departamento de Fisica, Univ. F;:deral Mats Gerais 

Apreserta-se u.4a. ankise da formagao de professores atualmente en e::crefcio 

ea eseolas de 2Q grau do Estado de Ninas Gerais, ovidenciando-se suas defi-

cieneias, sobretudo no que se refere foraagao experi-nental. AIL 

apresentada uma proposta de revisao do curriculo de lieciatura 	2fsica, 

atualmente en discusslo na Universidado Federal de Ninas Gerais. 

CO.TER.107 
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DIAON6STICO DO ENSINO DE FISICA NA UNTVERSIDADE DO AMAZONAS: 

1972/1,987 

MARCfLIO DE FRETTAS1, JOSP. HENRIQUE DE SA MESOUTTA2 e RAFFAELE AMAZO 

WAS NOVELLIN01. 

Nestk erabalho aoresentamos o diagncistico do Eosin," 	rfsica ministrado peLo De- 

.Tnirremeato 	 de Universidade do Amazonas, no oarfodo de 19.72 a 19E17. AtravAs desse 

estudo 	le.;antado o oerril scati;mico dos discentes das Cursos do Institut° deCi'enciasExa 

taB deata Uiivarsidads. COMP.ra - SP esse resultada3 CQut 	dadOK Mttin recent-es. Tamil:1,1,AL 

rio entaatn'ladas eserstregtas gerais 	ssueefficas visando a superacTio e 	aprimoramento da 

.qualidad 	Eurino de Fisica neste 

(1) - Deper:amento de Ffsica 

(4) - Doiat:smenti, de Mateinitica 



CO.TER.108 

INOVACOES NO CURSO DE MECANICA DE lo SEMESTRE 
Virginia Mello Alves - Instituto de Fisica - UFRGS 

Em geral, devido a diversos fatores, os cursos de Fisica I, em que se aborda a Mecanica, 
se restringem seqiiencia dos conteUdos apresentada no livro-texto adotado na disciplina. 

Ao desenvolvermos pela segunda vez um curso de Fisica I para a Engenharia, incluimos 
algumas modificacOes no desenvolvimento da disciplina tais como a inclusao da HistOria 
da Ciencia, a pesquisa bibliografica extra-classe de temas atuais e o estudo simultaneo das 
Mecanicas Translacional e Rotacional. 

Essa experiencia sera apresentada e criticamente analisada mostrando que os resultados, 
pelo menos a nivel de motivacao, sao favoriveis a esses procedimentos. 

GENERALIZA0A0 DA TERCEIRA LEI DE NEWTON 
Jose Lourengo Cindra  
UNESP-Universidade Estadual Paulista 
Faculdade de Engenharia de Guaratinguete 
Deptg de Fisica e Quimica 

0 objetivo degte trabalho e apresentar alguns exemplos oriundos de diver 
sos ramos da Fisica em que de forma generalizada pode-se constatar a presenga 
da terceira lei de Newton ou lei da agao e reagao reciprocas. Fenemenos apa-/ 
rentemente tao.distintos como os descritos pela lei de Lenz para a induce° ou 
o princlpio de Le Chatelier para as reagOes quimicas parecem ser, em ultima / 
instancia, manifestagOes fenomenolOgicas de um principio mais geral em que 
predomina uma especie de interagao miltua entre um agente e um reagente. Tudo 
indica que esta abordagem, akem de apresentar aspectos unificadores; mostran-
do haver uma concatenagao universal entre diversos fenemenos da natureza, e 
ao mesmo tempo promissora, do ponto de vista didatico, permitindo que os estil 
dantes de Fisica passem a ver a existencia de vinculos mais estreitos entre : 

os divevsos tOpicos e leis fundamentais da Fisica. 

CO.TER.108 
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sale 108 

EXPERINCIAS DIDATICAS II 

Coord.: Virginia Mello Alves (IF/UFRGS) 
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EVOLUO0 DA METODOLOGIA DE UMA DISCIPLINA DE HISTORIA DA 
ASTRONDMIA NO DURSO DE FISICA. Silvia Helena Becker Livi, 
Departamento de Astronomia, Instituto de Fisica, UFRGS. 

Desdd'sua criag5o, em 1988, "Evolug'60 da Astronomia e Astroffsica" propee 
como atividaae'besica seminerios'dos alunos cam temas,,deYsua escolha. Ao lon 
go do tempo, transferimos para os alunos decisOes tradicia"nalmente tomadas pe 
lo professor e concomitantemente montamos uma estrutura apropriada para isso. 
Assim, os alunos escolhiam conteLido, modo de apresente-lo e bibliografia be-
sica, mas deviam usar pelo menos.dois textos, e discutir suss opcOes com o 
professor. Os alunos tambem se tornaram responseveis em atribuir conceitos 
aos seminerios, mas foram apresentados e discutidos os criterios a serem usa 
dos. As turmas iniciais tinham pelo menos uma diizia de alunos e eram hetero-
geneas, pois nAo havia pre-requisitos. guando foi exigido "Fundamentos de As_ 
tronomia", teve se' quatro alunos, sendo invievel cobrir o programa com semi-
nerios. Seguimos o livro "Theories of the Universe" de Milton Munitz, cop tre 
chos originals, desde a genese babilonica ate teorias modernas. A proposta, 
apesar do enorme obsteculo dos alunos neo dominarem ingles e dos trechos neo 
serem disponiveis em portugues, foi considerada vends. Houveram seminerios 
com trabalho escrito e apresentageo oral. Em 1992, explicamos aos alunos que 
pretendiamos testar nova metodologia,-transferindo-lhes o prOprio planejamen 
to, em encontros extra - classe com um aluno "monitor da semana".0s conteLidos 
e metodologias eram variados, mas o planejamenLu seria cumprido a risca.Propi 
ciou - se'Otimo entrosamento e dominio dos alunos para explorar os temas. 

AD0i0 CAFES 	PADCT/SPEC  

CO.TER.108 

PLAYCENTER- 0 LODICO E AS LEIS DA CONSERVAC10  

ANORt PINTO FERRE8- OSCAR KUDO - VICTORIAN° FERNANDES NETO 	COLgGIO I.L. PERETZ 

' 0 careiter sitaments teOricoAformulfstico somado ao-distenciamento de realideds, carao-
terfsticos do desenvolvimento do contexido da Nee:nice, acarrete nos adolescentes uma 
grand', dificuldede em fspreenner" s "trensferir" pare co sou catidieno toda a beleze e 
amplitude des Leis de Coneervegio..,Ume des possibilidedss QUO pode ser utilizade polo 
professor de Ffsica do 20 greu na Waco de revers:o desse Quadra': a realizegeo de 
diecussoes dos conceitos ffsicos essociados a Mee:nice 8 partir dos sperelhos'encon 
trados nos parques de divers:eS. 
0 eta 16dico s social de eXplorer elguns aparelhos selecionedos no perQue.(no caso 
Pleycenter), onde'ds alunos, eo mesmo tempo, se divertem e trocem impressoes sabre as 
leis de conservag:o, acrescido de um moment° de reflsx:o individual sabre a ffeica 
envolvide nesses eparelhos, nos deu int/Lc:tom me oue o process° ensino-eprendlzagem 
adquire uma dimenseo de superior quelideds. 

CO.TER.108 

CO.TER.108 0 PROJETO LABORAT6RIO DE FfSICA NA ESCOLA TtCNICA FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE - ETFRN. Autores: 0 grupo de professore*. da Fisica de 
ETFRN. 0 .trabalho 4 coordenado pelo Profesor ANTONIO ARA6J0 SODRINHO  e 
supervisionado pela Supervisora Pedag6gica MIRIAM MARTA COSTA PADILHA  -ETFRN 
Esse trabalho fruto de uma reflexio. do grupo de Fisica da ETFRN com 
relaglo ao ensino desenvolvido pelos profesores de Fisica da.ETFRN quanta a 
motivaao,- dificuldades. de aprendizado e relacionamento com atividades do 
cotidiano de nosso estudante. E- compost° por experancias de Fisica I e 
Fisica II (Mecanica e Eletricidade, materias compostas nos dois primeiros 
niveis .dds. cursos thcnicos de 21 grau na referida instituiao de Ensino). 
Para. cada, experimento sip .levados em consideraglo sua correlaao cos o 
assunto tedrico desenvolvida pelo professor responsivel Pela discipline. Ma. 
aveliaglo da atividade pritica sio observados 'os aspeitos cognitivo$, 
afetivos, psicomotores, e rebponsabilidade'no manuseio dos instrumentos. Rio 
se tratam de experiancias padronizadas, pois os aspectos relevaritesl dss 

discussbes dos resultados permitem uma melhar orientaao acerca- dos 
trabalhOs desenvolvidos. 0 preprio 'Projeto 4 avaliado., continuamente. est 
reuniBes pedag6gicas como uma forma constante de aprimoramento. 

_ 	_ 	_ 	. 
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Bala 109 

TRABALEOS EXPERIMENTAIS 

Conrd.: Rogerio Pohlmann Livi (IF/UFRGS) 

UTILIZACAO DE CAMERA DE VIDEO NO ESTUDO DA QUEDA DE CORPOS NO AR 
Rogerio Soares Lima e Rogerio Pohlmann Livi, Instituto de Fisica, 
UFRGS, Caixa Postal 15051, 91501-970 Porto Alegre, RS 

A observagio da queda de corpos de densidade muito diferentes, no ar, e um problema interes-
sante que envolve o atrito viscoso. Neste trabalho utilizou-se uma camera de video pare a me 
dida precise de deslocamentos e respectivos tempos. Os movimentos de queda no ar foram film 
dos nas proximidades de uma regua graduada. A anilise do video, quadro a quadro, permite de-
terminar a distincia percorrida e o respectivo intervalo de tempo. Devido resolugao limita 
da do sistema VHS, utilizamos uma regua de agrimensor, graduada em centimetros, com tragos 
largos, e pudemos monitorar a queda ao longo de 70cm. Os corpos utilizados foram uma esfera 
de aco (r=1,35cm), uma bola de ping-pong (r=1,90cm), uma bola de isopor (r=3,90cm) e um ba-
Tao de borracha (r=2,36cm). Destes corpos, somente o balao atingiu a velocidade final. Utili 
zando-se relagees empiricas entre a forge de atrito viscoso e o produto velocidade versus 
raio do objeto [1] consegue-se Otima concorancia entre os paremetros medidos e calculados. 

[1]James A. Lock, "The Physics of Air Resistance", The Physics Teacher, v. 20, n. 3, 158 
(1982). 

Trabalho parcialmente financiado por CAPES-PADCT/SPEC e CNPq. 

CO.TER.109 BIFURCA9A0 E CAOS EM EXPERIMENTO DIDATICO COM 
TRILHO DE AR 

 

Rubens Bernaides Filho (Embraoa/Nodia), Dietrich Schiel (IFQSC/USF)  

Apresentamos um sistema caotico conhecido como "bouncing-ball", que pode ser 
descrito como uma raquete que oscila verticalmente, executanto movimento 
harm6nico, e uma bola de tenis livre em sua superfIcie. Neste trabalho, esse 
sistema foi transportado para um trilho de ar inclinado, onde, a raquete foi 
substitulda por pistao, que oscila senoidalmente e a bola pelo carro do trilho de 
ar. 0 controle das condicOes de funcionamento o sistema 6 realized° alterando-
se a inclinagao do trilho e velocidade angular do pistao. Os dados experimentais 
gerados pelo sistema, interval° de tempo entre os choques e fase de cada 
choque, sao coletados por Uma interface de aquisicao, que trabalha acoplada a 
um microcomputador, que os armazena para posterior analise. Para a 
visuti:izacao das regibes de estabilidade, de bifurcagao e do atrator estranho, 
que surge na regiao. de caos, foram desenvolvidos programas graficos e de 
calculo. Com  os dados experimentais 6 possIvel, tambem, fazer uma avaliagao 
da dimensao do atrator. 

CO.TER.109 
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CO.TER.109 EXPERIMENTOS SIMPLES EM SISTEMAS CAOTICOS. M. Q. Lopes, 

I. C. Mo'reira, M. A. Oliveira, T. Safady e L. C. Suste'r (Instituto de Fisica, 

UFRJ). 

Utilizamos alguns dispositivos mecsa.nicos e eletrenicos, com poucos graus de 

liberdade, para ilustrar o comportamento caOtico de sistemas fisicos. A sen-

sibilidade .as condicees iniciais pode ser analisada- qualitaiva e quantitati-

vamente. Apresentaremos quatro.experimentos simples : 1) o pendulo caOtico; 

2) o pendulo duplo; 3) o bilhar caOtico e 4) um circuito 



A CONCEPOO FISICA DE ESPAg0 E 0 ENSINO DA MECANICA 
Irinea de Lourdes Batista (Depto. de Fisica - UEL) 
Maria Regina Kawamura (IFUSP) 

0 objetivo principal desta pesquisa centrou-se na procura do 
desenvolvimento de uma estrategia para o uso da Historia da Fisica, no 
ensino da Mecanica no 3°. grau e na formagao e atualizacao de professores 
de 2°. grau, atravds do tratamento historico-epistemoldgico do conceito 
de espago classic°. 

A escolha do conceito de espago se deu em fungao de sua relevancia 
enquanto uma das hipoteses centrais da Mecanica Classica, enquanto 
elemento estruturador dessa teoria e, por outro lado, pela pouca 
importancia atribuida a esse conceito durante os cursos basicos do 3°. 
grau. 

Fazem parte deste estudo a investigagao histdrica do conceito 
escolhido, atraves de leituras primaries e secundarias, procurando com 
isso realizar um acompanhamento da evolugao do conceito atraves de 
andlises criticas e comparatives entre diferentes formulagdes, e o 
desenvolvimento e aplicagao de textos elaborados a partir de uma 
abordagem hist6rica que retoma as ideias centrais da Mecanica, procurando 
gerar um ambiente provocativo para discussaes. Consideragdes sobre o uso 
da abordagem histdrica estao presentes em nossas reflex6es sobre a 
investigagao historica e o ensino de Fisica. 

CO.TER.110 

CO.TER.110 CIENCIA E HISTORIA: POR UMA ASORDAGEM mETODOLOGICA.  Ana Ldcia Assun 

cio Aragio Comes; Maria Cristina Dal Pian Nobre. Universidade Federal do Rio Grande 	do 

Norte. 

0 presente estudo representa uma tentativa de delinear pargmetros de anilise para a cign-

cia, baseados na concepcgo marxiana de desenvolvimento histOrico da sociedade. Estes parg 

metros possibilitariam relacionar conhecimentos de relevante importgncia para a cigncia 

produzidos em epocas histOricas distintas. Para tanto, alem de considerar o desenvolvimen 

to histOrico de teorias como fazem Thomas Kuhn e David Bohm, serio destacadas as formas 

utilizadis por doterminados homens para expressarem necessidades reais do seu tempo (ne - 

cessidades sociais, politicos e econgmicas). Serio estudados AristOteles, Descartes e 

Locke.' 

Apoio financeiro: CAPES. 
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sala 110 

HISTORIA E EPISTEMOLOGIA NO ENSINO DA FfSICA 

Coord.: Irinea de Lourdes Batista (Dep. de Fisica - UEL) 
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METAFORAS NA rfsicA. Sergio de Mello Arruda (Depto. 
de Fisica/FUEL e IFUSP).. 

0 presente trabalho trata do uso de metaforas na linguagem cientifica, 
questionando a pretensa precisdo e objetividade do discurso cientifico. Mais 
especificamente, procura-se ilustrar atraves da anAlise de dois episcidios 
revolucionArios na Fisica (o surgimento da ideia de quantum de luz e a 
criagdo da Teoria da Relatividade Especial, ambos centralizados na figura 
de Einstein), em que sentido as revolugoes cientificas podem ser 
consideradas como mudancas em algnmas metAforas bAsicas. Conclui-se ,com 
comentArios gerais a respeito do papel desempenhado pelas metAforas na 
Fisica. 

CO.TER.110 

A Niquin A VAPOR DE WATT - UNA FERRAMENTA DID1TICA DE • 
CItECIAS 

CasSiano Z. de Carvalho Nato (LABOACIENCIA) / JerOnimo Freire (SEC-RN/SME). 

Com base em uma replica da mtaquina a vapor.de Watt foram desenvolvidos 

textos qua utilizam, pedacogicamente, as qualidades fisicas oferecidas-pela. 

mtiquina.: 0 aluno levado a trabalhar numa metodclogia que permite resgatar 

os passos da histOria cientifica (em nivel basico). Manipular recursos, ob-

server e interpreter dados ex;erimentais, discutir resultados sao atividades 

pertinentes ao.processo de ensino-aprendizaem respeita aspectos cien-

tificos. no desenvolvimento de contetacs. Um outro aspects importante ofere-

cido pela ferramenta.e interdisciplinar (FIsica/HistOria) - o contexto da 

Reyolucao industrial. 

CO.TER.110 

Movimento Absoluto na Optica do Seculo XIX. 

Mauricio Pietrocola de Oliveira - Dept de Fisica - UFSC. 

A teoria da Relatividade Restrita confirmou no inicio deste seculo o principio 
proposto e aceito na fisica desde Galileu, que os fenomenos fisicos so dependem do 
movimento relativo entre os corpos. Porem, durante todo o seculo XIX, e em particular 
entre 1860 e 1874, os cientistas tiveram a conviccao que os fen6menos 6pticos haviam 
evidenciado o movimento absoluto da Terra. 

Nosso trabalho visa expor a evolucao dessa questa°, mostrando como a optica 
ondulatoria apoiada nas leis da mecanica newtoniana previa a observacao do movimento 
absoluto e de como alguns cientistas pensaram ter chegado a tal resultado em experiencia 
da epoca. 

CO.TER.110 
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CO.TER.110 
	

A DESCOBERTA DA ENTROPIA POR R. CLAUSIIJS 
Autores: Simone Pinheiro  Pinto – Deisemar Hollanda Cassiano Penha Maria Cardoso  Dias 

Institut° de Fisica — Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Entendemos que a I-Est.:iris da Fisica oferece material inesgottivel ao pensamento cientifico, pois 

apresenta 0 pretexto para discutir clarificacio de conceitos, nova leitura de velhas ideias e problemas 
de Filosofia da Fisica. Nossa area de trabalho e a Historia da Teoria to Calor. Sadi-Carnot formulou 
o principio de que o funcionamento da miquina tertnica consiste na transferencia de calor (calorico) 
de uma fonte quente para uma fonte fria. Coube a Rudolph Clausius reconhecer, nesse principio, a 
Segundo. Lei da Termodinamica, em um artigo de 1850. Em outro artigo (1854), Clausius descobre 
a express/to S = E 1-79- No nosso trabalho, estabelecemos a seguinte interpretacao da pesquisa de 
Clausius: 0 ponto de partida. de Clausius foi um teorema provado por Carnot e por ele modificado. 
0 teorema pede duas mitquinas termicas, ideais, operand° em ciclos identicos, em seqiiencia, uma, 
no sentido direto e a outra, no inverso; o resultado dessa operagan e "cancelar" as duas operacoes 
envolvidas, no Ciao de Carnot, transformacan de calor em trabalho e transferencia de calor de 
uma fonte quente para uma fonte fria. A grande inspiracao de Clausius foi procurar criterios que 
especificassem, somente, quando uma transformacan "cancelasse" a outra. Sua estrategia foi. na 
ordem, definir expressoes plausiveis para os "valore3 de equivalencia" de cada tipo de transfortnacio 
do Ciclo de Carnot e soma-los, para obter zero, identicamente; a fOrmula da entropia, citada acima, 
e conseqiiencia direta dessa estrategia. 
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Concepcoes Alternativas X Historia e Epistemologia da Cieneia. 

Mauricio Pietrocola de Oliveira - Dep. de Fisica - UFSC. 

As pesquisas em C.A. Cent forneeidos ao longo dos ultimos anos elementos que nos 
auxiliam a entender a base conceitual sobre a qual os alunos operam, quando confrontados 
com situaciies-problema. Por outro lado, os trabalhos em H.E. da ciencia evidenciam os 
processos presentes na elaboragao do conhecirnento cientifico, apontando seus pontos 
cruciais. 

Essas duas areas completam-se e podem subsidiar uma proposta didatica para 
ensinar ciencia, elaborando estrategias que partam dessa base , onceitual do aluno, 
levando-o a apreender 3 conhecimento cientifico dentro de uma visao construtivista 
embasada na estrutura conceitual desse mesmo conhecimento. Neste trabalho, proporemos 
alguns elementos para reflexao de como essa proposta poderia ser levada a termo num 
curso de fundamentos de "Relatividade Restrita". 

CO.QUI.101 
SOBRE A ARTE DE ENSINAR - ANELIZE T. S. ARAOJO  - UFF 

	_J 

Este trabalho pretende, atraves da literatura psicanalitica, pensar as questOes 

o Ensino de queenvolvem a dificil tarefa do Ensino em geral e particularmente, 

Ciencias. Este trabalho e apoiado em pesquisas que a autora vem desenvolvendo 

junto ao Grupo de Ensino de Fisica da UFF e_em sua pratica clinica com pessoas 

que apresentam dificuldades na aquisigao de conhecimentos. Visa trabalhar a in 

terface: professor-aluno no trajeto de transmissao e aquisigao de conhecimentos 

eonsiderando os conceitos de Inccnsciente e Transferencia. 



ENSINO 1.6DIOO: UNA PROPOSTA DE AVALIA0.0 

ARGENIRO MIDONIS BASTOS 

A deficiencia no ensino de fisica, assim como no de qualquer outra disciplina, e quase que 
na sua totalidade devido a forma como os professores transmitem os diversos conhecimentos 
acumulados. A experiencia de se trabalhar.° associada...; ideia de que o aluno, pode 

reproduzir, verificar e analisar por si so os diferentes fenomenos, (no campo da fisica) 
que o cercam, sio fatores primordiais para uma "reeducaseo" do aluno. Esta reeducaseo con 
sista num jogo. N;o um jogo sem prerrogativas, sem um objetivo;.mes sim um jogo no gull o 
aluno e element° integrante, que participa, seja no contexto historic°, cultural, politico 
e cientifico. Este metodo de ensino—aprendizagem, de forma consideravel, contiibui 	para 

uma avaliasao "espontanea, isto e, o aluno 113,3 se sente cobrado, exigido (que precisa 	' 

obter necessariamente, 	certa nota), mas sim este e avaliado no seu "jogo", no seu " di 

vertimento., nas suas ideias. 

CO.QUI.101 
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EXPLICA00ES ESCOLARIZADAS NA AREA DE FfSICA EXPLICAM? Celia 
CO.QUI.101 	 Mezzarana Faria - Rio Claro UNESP* e Maria Jose P.M. de Al- 

meida - F.E. - UNICAMP 
A compreensao do discurso escolar do licenciando em Fisica 4 necesseria 

se quisermos pensar a sua formagao. A existencia de sistemas relativamente 
coerentes,ainda que eqUivoCados do ponto de vista da Fisica j4 foi eviden-
ciada com alunos e professores submetidos a quest3es que fog:ern das usuaamen-
te trabalhadas na escola. 

0 que ocorre quando se solicita a alurios de graduagao em Fisica explicagOes 
que facilitam o uso de padrOes escolarizados? riuma investigagao de natureza 
etnografica focalizando o fenOmeno da queda de uma pedra, foram formuladas 

questaes a alunos ingressantes e a alunos de disciplinas termdnais da licen-
ciatura. A anAlise das explicagaes dadas tem evidenciado que os alunos pare 
cem nao levar em conta que utilizam modelos. Eles, em umn  Unica explicacao , 
servem-se de mais de um modelo - Leis de Newton, Conservagao de Energia, Cam 
po Cravitacional. preocupagao com apenas um dos integrantes de.um sistema 
e ausencia de referenciais nas explicparecem justificar inconsisten-
cias coMo a nao preocupagao com a Conservagao de Energia ou a afirmativa de 
que a Terra fica parada durante a queda. 
*) Dissertagao de mestrado sendo desenvolvida na FE-UNICA:MP,  

CO.QUI.101 	ANALISE DE vERBALIZAOES E DO USO DE TEXTOS NO ENSINO DE 
	  FISICA, SEGUNDO GRAU: UMA TENTATIVA DE COMPREENSA0 DO PEo- 
PRIO TRABALHO PEDAGoGICO. Henrique Cesar da Silva; Maria Jose P.M. de Almeida  
Fac. de Educ. Unicamp. - Serao apresentadas duas categorias, "Expectativa de 
Desempenho de Papeis" e "Expectativa de Conhecimentos, Habilidades, Atitudes 
e Concepgaes", construidas na tentativa de compreensao das interagOes em au-
las de fisica em duas classes de 12 colegial noturno, numa escola estadual em 
Campinas-SP, nas quais se trabalhou o tema Luz. Tais categorias foram o resul-
tado da.leitura de material empirico (redagaes dos alunos, anotagOes do pro-
fessor,' etc) e de categorias teOricas obtidas em bibliografia selecionada pa-
ra a pesquisa (tradigao seletiva, curriculo oculto, condigOes de produgao, 
etc). As duas categorias €oram fundamentais para a reflexao do professor-pes-
quisador sobre o seu prOprio trabalho pedagOgico. 

pesquisa de Iniciagao Cientlfica realizada .com apoio da Fapesp 
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CO.QUI.101 AVALIAQA0 CONTINUADA DE APRENDIZAGEM EM SALA DE 
AULA : DESAFIO PARA 0 PROFESSOR. Susana de Souza Barros, 

Grupo de Pesquisa em Edwin° de Fisica/Projeto Fundlo Fisica, Institut° de Fisica, VFW, 
RJ. 

0 que tun professor deve conhecer pars manter um dialog° aberto com seus alunos 
em Bala de aula? 

Exists na atualidade um acervo de conhecimentos derivado da investigagito em 
Ensino de Ciencias que permite levantar &dos sobre o nivel, a qualidade e as dificuldades 
dos alunos durante o process° de aprendizagem. 

As tecnicas e instrumentos utilizados pelos pesquisadores podem ser utilizadas como 
verdadeiras pontas de prova, que o professor podere utilizar durante e ao longo do processo 
de instrueao. Estas tecnicas, pelas suss carateristices nnio indutivas", e pelo fato de 
relacionar a ciencia linguagem e ao cotidiano dos alunos, ajudazn ao estudante a expressar 
suas dificuldades assim como a uma articulaglo mais conectiva sobre os fenemenos e os 
conceitos da Ciencia, atraves da palavra escrita e oral. 

Apresentaremos algumaa ideias sobre a natureza dos elementos necasaarios 
compreensio e as formes de construe& do conhecimento e como utilizar estes elementos 
para a avaliagao diagnestica (formativa), atraves de exemplos da Fisica. Discutiram—se 
tambem metodos e instrumentos utilizados na pesquisa em ensino de fisica que podem ser 
utilizados pelo professor em sala de aula: i) entrevista clinica; ii) entrevistas sobre conceitos 
e situaeaes; =pas conceituais; iv) diagramas relacionais; v) associacio de palavras e vi) 
formulae& de questaes. 
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-, 28/01 	 - 1,'1,'iCOMUNICA9OES, 
.10,17.1,q 	 ,,,-,1A-fst,:r93::, • 

DEATIVIDADES_DARENORrREDEeMDISSEMINAck0 
EM EDUCKAO.CIENTIFICA.D0 NORTE_DO yARANA: UMA 
AVALIA00 (*) Nardi; R:-'(Depto de•Fisica/UEL)4!Fusii 

E.O. ANncleo cle:,Tecnologia.IEducacional/UEL), Neves, WC:13:--(Depto. • de 7 
FisiCa/UEM), Ota, M.I.N. (Depto. ,de Fisica/UEL),,Franga, V. (Depto.,Ide, 
Geociencias/UEL), Simbes ?tine,'  de'Fisica/UELy- - 

.1t,A RENOPT.Rede de.Disseminagao:em EducagAo,Cientifica:do,Norte,do 
Parana, constitui-se uma estrutura institucional de lg, 2Q'e 351 graus, 
direcionando. o desenyolyimento:de,trabalhps conjugadosqvisando a melhoria.- 

• do Ensino,de_Ciencias, Matematica 	EchicagAo,Ambiental,na regiao.,A RENOP:, 
kfoiconstituida a. partir„,do,Edital, SPE0,01/9Aresultendo,na_apresentacao:Pe, 
-25 .subprojetos. sendoiseis.deles_aprovados,e,atualmente,-emHandamento.,Sao, 

elesr.1), Consolidagaq. do Grupo de,Ensino,de,Fisica,(UEL);.2). Consolidagao• 
• Curso,de.Especializagao_em Ensino.de Fisic&de,29,grau:(uEL/SEED/CApES)4i, 

3) Melhoria:das„Licenciaturesisic404 FAF1' e,FAF1JA,(UEL/FAFI/FAFIJA)v,; 
A) ProdugAct,de• videos-de,curtaimetragem,e-.experimentos.astronomicos)para,,o, 
Ensino,de,rFisica,no, m,v.graus,cuEL/uEm)I...5)iras4e,c1,44ciapAuEL):, 

-6) Assessoria.,Geralodo NucleP.de,Tecnologia Educacional,(UEL).Neste,trabalho 
, pretende-se,svaliar-,os dois”primeiros,,ancis,de..funcionamehto:da Rede,e,,a, 

partir,deste, ayaliegap,,sugerirlIpropostes, para,:seufedAmens.i.opamen,to, 
. 	 .-0 	 ,-4- 

Apoio, (CPG/CEC/UEL/CAPEE/PADCT/SPEC) 	r.! , L.1 ') b 	 b :1EJi, 
. 

CO.QUI.107 

1 

_ 
—CONSCADAck0 DE GRUPOS EMERGENTES: OICASO DO GRUPO.DE 

aawENSINO DE FISICA:DA'UEL;(*)4, Nardi,IR.;'Ota,'M.I:N.; 
M.I.C.; Arruda, S.M.; Laburd, C. E.;. Barolli, E.i-Batista, I.-L.:- 
' — ''" (Depto. de'Fisica/UEL) 

r, I 	I : 0, ,•-• ' 	 ilgW01`744 

. 0 Grupo de Ensino de Fisica,da UEL.vem se constituindo desde 1983 
gUando,natitudes'isoladas de'alguns docentes caracterizaram a necessidade 
da formagao de um grupo de pesguisasna,area de ensino de Fisica. De 1983 a 
1993 o grupo evolui de um namero de tres (apenas um com Mestrado) para sete 
(1 doutor, 2 doutorandos, 1 mestre e 3 mestrandos) dos 38 docentes e se 
constitui.:hoje'num dos cinco grupos'de pesguisa,do,Departamento-.' A partir 

„de_1988,,o.Grupo,criou,o Curso de .EspecializagAo,em Ensino,de,Fisica,de: 
2Qgrau, com duragA6-de 360,horas, dirigido essencialmeante a docentes em. 

Lexercicio-dos Nucleos Regionais detEducagao da regiAo e'maia'recentemente-
,(1990),teve aprovadp o,,,Projeto.RENOP,,,Rede.de Disseminagao em Educaca0 
-Cientifica do Norte do,Parana, constituido de, 6 subprojetos yoltados 
'melhoria-do-Ensino'de Ciencias'neregiAo';'Pretendese,-e'partir'do historicc0 
,de.sua.formagAo, analisar._o process° de consolidagAolde um grupo.emergente-, 
-ern Uniyersidades ,de porte medico como a UEL, identificando os,principais, 
rproblemas.enfrentadoC"os'resultados mais'relevantese as'suas perspectives"' 
.01;partir,do,contexto.atual., n nhn,nnAn-,In ,IF04 

(*) Apoio CEC/UEL e CAPES/PADCT/SPEC. 

Martins 
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F SICA NO CLUBE DE CIENCIAS DO CESULON. Eduardo Toshio Nagao. Centro 

de Estudos Superiores de Londrina - CESULON. 0 Clube de Cigncias do CE 
oi cria o em 85 atraves do Projeto Londrina : "Sub-projeto Ensino de Ciencias",den-

tro das diretrizes do Programa de Integragao da Universidade com o 19 Grau da SESU/MEC. Em 
1987 fui celebrado convgnio junto a CAPES/PADCT - Sub-programa "Ensino de Cigncias" atravgs' 
do Projeto "Clube de Cigncias do CESULON" estendendo-se atg dezembro de 1991. Porem, o Clube 
continua oferecendo espago para que alunos do Curso de Licenciatura em Cigncias de 19 grau 
com Habilitagio em Matemetica desenvolvam ag3es didgticas-pedagggicas como terminalidade da 
experimentagao em sala de aula e como ngcleo de criatividade de alunos, empregando-se o meto 
do cientifico e aperfeigoando-se agoes dentro da sistemgtica do ensino "concreto". 0 Clube 
tambem oferece assessoramento a professores e estudantes das escolas municipais, estaduais e 
articulares de Londrina e regiao. 0 Ensino de Fisica e desenvolvido atraves de Cursos para 
rofessores de 19 grau e,para estudantes de 19 e 29 grays sao desenvolvidas experigncias e 
ogoes te6ricas que visem a relagao da Fisica com a sua aplicagao no cotidiano do aluno. Pa-

ra os estudantes do Curso_de Licenciatura em Cigncias os contegdos de Fisica sao desenvolvi-
os atraves da invest/gaga° de sua aplicagio nas relagOes entre a Fisica e a Sociedade e,uma 
etodologia em instrumentagao de atividades prgticas , com 0 objetivo de apoiar o processo ' 
ducacional formal garantindo uma complementagio do Curso de Licenciatura Curta. 

CLUBE DE CItNCIAS E CULTURA PAIAGUAS: UMA HIST6RIA DE VI-

DA REGIDA PELO PARADIGMA HOLON8MICO. JANINA RUBI FALCO.INS-

TITUTO DE FISICA DA UNIVERSIDADE DE SX0 PAULO. 

Pensar a educagao nao com fins pratico-utilitarios mas sim com 'fins viven - 
ciais', ou seja, considera-la uma pratica que dg continuidade ao vivido e, 

portantu, como uma prgtica que nao generaliza, mas sim, busca no grupo sobre 
o qual se aplica suas prOprias formas de se desenvolver; pensar o professor 
um analisador-interventor que tambem faz parte do grupo no qual intervem e a 
ele se integra de forma 'relacional; 'envolvida e, portanto, nunca .autoriti - 
ria ou prepotente; pensar as 'aulas' como o espago e o momento (privilegia - 
dos) de uma vivgncia-exploragao que evolui em sua conflitorialidade rumo aos 
precipuos interesses de vida dos membros do grupo; pensar os 'alunos' como 
grupo gtnico particular e, portanto, portador de_um imagingrio social parti - 
cular que precisa ser 'trabalhado' via intervengao micro-social no sentido de 
transformar o grupo-sujeitado em grupo-sujeito: sao estas algumas das pers - 
pectivas que se abrem a,pesquisa em educagao quando esta se faz via uma abor-
dagem sOcio-antropolegica, regida pelo paradigma holongmico e respaldada pelo 
referencial teOrico de Michel Maffesoli e JosgCarlos de Paula Carvalho. 
A histgria de vida do Clube de Cigncias e Cultura Paiaguis, que neste traba-
lho se pretende como uma forma de pesquisa em ensino de cigncias, pernitc con 
cluir que as acima expostas "perspectivas"tornam-se feitos na prgtica dogrupp  

CO.QUI.107 	OMA PROPOSTA PARA FORMACAO DE PROFESSORES DE CIENCIAS 

APRESENTACIO! Harrill° do Freitas Dopt0 de Fisica/ICE 

AUTORES! Professores doe Inatttutos de Ci;ncias Exates e 

Cignclag EfolAg-cas e da Faculdado do Fducacilo.da 

Unirersidide do Amazonas. 

0 lrojeto Parintins, de cariiter intarinatitu"ional - Untrarsidade do Amazonas 

Govern.; do t*tadO, L;ref.titura de rarintins e CAVES - tfan como tinalidade a implantaao dos 

Cursos de Licanclaturan Plenaa em Ffsica, MatemAtica, Imfmica e Cfgocias Biol6gicas cwt. ci 

dede de Purirtins-AM.-0 Projeto,,intvladu els mercy de ..992 cum a uferLa de 100 vagas, pro 

p;ie-ee, f:.xardo como meta o aho 2.000, graduar no Istnine 400 professorea alenos. na ires 

cientfficn pzra atunrem em PariritInn e nos municfpios -tainhos. Feeee Licencieturas funcin 

nao regul,,monte, de modo contfnun.e nermanentm .com ma etividades mein e fim sediadas na 

raImrida cldtde. Nesta oportunidade 'seri apresentada a estrutura,acadimica curriculat;doa 

cursos, razIr cleats Projeto.' 

CO.QUI.107 



RENAF- UMA REDE NACIONAL DE APERFEIgOAMENTO DE PROFESSORES DE FISICA DE 
2, GRAU 

Darwin Bassi, Roberto Aritnniii; 	 =-ITA/tu-=-Ii228=9W-a-o—aos6 dos 
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,Um programa de aperfeigoamento de professores de Fisica a nlvel nacional se encontra 	implan 

;tagio em'onza-UniVersidade. 0 programa tem como pontos essenciais trazer a exploraggo do fen& 
meno lisle° como ponto de partida pars o formalismo da Fisica (e ngo o contririo como freqgen 

.temente ocorre), trabalhar com professores de uma regiao restrita no sentido de que seja pos 

fazer um acompanhamento do trabalho futuro dos mestres e participagao das Secretaries 
Estaduais de Educaggo. Para isto torna-se necesserio estabelecer uma estratngiaAhde o profes 

,sor de segundo grau possa ter contato com o laboratOrio4 estudo dos processosvde“merlida, alem 

Ide aulas expositivas de contend° e de metodoiogia. 0 rriageblfd4h13daHiaV'PAgraMEi'COnsistiu 

em um curso-piloto de 120 horas, aplicado a 28 professores de Fisica do Vale do;Paraiba em 
1991. Ao mesmo tempo, professores de outras'Universid-r;dea'Torm conVid'aHOSte "seiniegrar nes 
se programa. Em 1992, o curso foi repetido a outros professores do Vale do Paraiba e, tambnm, 
foi ministrado em Fortaleza, por docentes da UFCE e em Belo Horizonte, por professores &MPG. 
A caracteristica experimental desses cursos iniciais foi enfatizada pela realizaggo das expe 

riencias com um equipamento que foi, apOs o curso, oferecido como cloaca° aos cursistas para 

aplicacgo em suas aulas. No segundo semestre de 1992, outros grupos de professores de outros 
centros vieram participar: Sao Paulo, Campinas, Sao Carlos, Uberlindia, Juiz de Fora, Recife, 
NitOria e Salvador, passaram a formar a RENAF- Rede de Aperfeigoamento em Fisica,'aob o patro 

g-Cultura,-Educageo-e-promogao-Social,-que..tambem'apoia-doisoutros-pro 

• giaiii Lear"alelna:-fingUieligne'S-a=4:Matemniic 	 3V .eiAL-4.A4 	801 ItIC.(X) 
Ro S7:!21 	 - 	 01,rou s 	 - 0A;IWIIiAL711 

CO.QUI.107 

1-A';;Ent4STkatTC,GRUPO 'DE ASTRONOMiA`DAH"PUd/SP. C411°.181 ' l`' 
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. 	, 
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grupo,./7elatarel, algumas,,comotPor exemplo:L,ra)f,visitas,ao0bservatorio de!Sgo,2aulo da-) 

;;;-• 
USPE'coi aprendizigii=ddlieWuieigda 	 6CoiiliCiin2o'.ddl' 
non6(;:iv,7 	 es:laoyl as 111 	us\LIsloos; s ;;;LoL, T1 

ceu.a olho nu,(constelagoes,planetas,)etc). c),desenvolvisTrito-Ae:ftxperimentos)dideticosJi, 

constrUgao de,lunetas-e-telescOplos neWtofilanbst 
$,C 	

oJs',neDis io; :;:ylosuuJe..:1 .:;bu 

sencac_4?, 	aeminari,00bre!astronomiailI)%ministragaoHe mintcursoside-aitrotiomia;-1 
,, 	 dC, 

g) partinipAad'ha'111'e'IVEdgi'de7iiatmitica-F1Sica-e'Computagad_qe PUC-SE ei.„.100ar 
EF):71 	

,..- 

ticipaqao,A24A ESNEF,y401q ec eLb o4Gslisuis 9b 	 o sIsl 

r-P1 	 riot.mv n7, 

— 
, 	,7:3v.i.A OHA 

i 
tcvn.36-Jb 	 eL' 

F17, 

	

	 . 
■ TV., 

,00i51 ;D:7) .r.fli!-;&;r: 
i 	 ;!:." 

(Z;F-;2'Isvni 	 f.) 	 9f, 
13/,,,) 

.] 	 0 
!41.> 

, 

;nti.snivijs ss 

, 	 T,, 	 ob 	 on esblviov 

sia 

• 

't 



62 

28/01 - OUINTA 	 COMUNICAOES ORAIS 

sala 108 

ATUALIZA00 DE PROFESSORES 

Coord.: Jesuina L. A. Pacca (IFUSP) 

MUDAKAS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DE PROFESSORES DE FISICA NUM CURSO DE 
CO.QUI.108 	ATUALIZAQA0 - Jesuina Pacca e Alberto Villani  - Institut° de Fisica da 

Universidade de SEo Paulo 
Este trabalho se refere as atividades de um curso de atualizagEo para professores deFisi 

ca desenvolvidas no IFUSP como parte do projeto BID/USP; com duragEo de aproximadamente duzeT: 
tas horas, envolveu nove professores de segundo grau. As mudangas no planejamento escolar do 
professores e os mecanismos que tornaram possiveis tais mudangas ser5o objeto deste trabalho. 

0 processo de mudanga dos professcres, pode ser caracterizado mediante etapas sucessivas 
e provavelmente hierarquicas: organizagEo do prOprio conhecimento cientifico; observagEo das 
ideias espontaneas dos estudantes e proposta de atividades capazes de questioner estasidelas; 
focalizagEo do processo de desenvolvimento do estudante e reelaboragEo do planejamento didati 
co. 

rada uma das etapas citadas correspondeu a uma mudanga de perspective do professor. No i-
nicio o contato com os questionarios e problemas revelou para os professores que seu conheci-
mento apresentava lacunas; a familiarizagao com as respostas tipicas dos estudantes revelando 
dOvidas que eles proprios tiveran que vencer, provavelmente foi o motor da atengEo as concep 
goes espontaneas dos estudantes e as atividades de recuperagEo do conhecimento. 0 acompanha-
mento do progresso efetivo dos estudantes foi alcangado somente pelos professores que conse-
guiram refletir significativamente sobre suas atividades didaticas e perceber que as mudangas 
dos estudantes muito dificilmente se dariam de uma vez, apesar dos esforgos envolvidos. 

As progressivas modificagoes nos interesses e nas capacidades dos professores sEo fatores 
essenciais para o desenvolvimento de programa de atualizagEo que se proponha a explorer ao ma 
ximo as atividades didaticas 

CO.QUI.108 	10 ESTUDO EXPERIMENTAL DE FUMES COMO SUPJRTE TEORICO-EXPE- 
	  RIMENTAL EM CURSOS DE ATUALIZAQA0 PARA PROFESSORES DE CIEN 
CIAS. TEREZINHA  DE FATImA PINHEIRO  & JOSE  DE PINHO  ALvES FILHO.  UFSC. 
Verificou-se, ao longo dos cursos de atualTiagao minifT,ados pelo GREIVi em 
verios municipios de SC, a dificuldade dos professores de Ciencias, em reali 
zar extrapolagao e/ou generalizagao a partir de determinado contend° desenv-(51 
vido atraves de uma atividade experimental. A razao dessa dificuldade 	devi- 
da ao pouco conhecimento sobre fungi-5es. Por esse motivo, em todos os cursos 
ministrados a partir de entao, introduziu-se um mOdulo de ensino, denominado 
"Iniciagao a Ciencia-s", onde e desenvolvido, algm de uma discussao do que 4 
Ciencia, o contend° de fungOes (lineares, quadreticas, clibicas e inversas), 
atraves de atividades experimentais. Discute-se tambem o que significa "obser 
vagao" em Ciencias, metodo cientlfico, anglise experimental, construgao de 
graficos, estabelecimento do modelo teOrico e o enunciado de uma lei. Nas ati 
vidades experimentais concernentes ao contend° de fungOes, utiliza-se de si-
tuagOes vivenciadas no cotidiano, onde as relag3es entre as grandezas sao fa 
cilmente compreensiveis. 
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CO.QUI.108 
CURRfCULO DE CITNCIAS EM SC: CONCEPQA0 EM VIGOR X CONCEPQA0 
IDEALIZADA. JOSr DE PINHO ALVES FILHO & TEREZINHA DE FATIMA 

PINHEIRO. UFSC. 

A ministracao de 9 cursos de atualizacao a cerca de 200 professores de Cien 
cias de 19 e 29 graus no,interior de SC durante 90 e 91 permitiu, tomando 
mo base um questiongrio jg utilizado pelos autores na anglise especifica da 
Licenciatura em Fisica da UFSC, determinar a concepgao curricular - dentro 
do referencial de Eisner & Vallance - predominante nos curriculos de Licen-
ciaturas em Ciencias, cursadas ou em curso, pelos participantes dos mesmos. 
Alem de caracterizar a concepgao curricular predominante, permitiu obter dos 
consultados a concepc'go curricular aspirada, isto e, a diretriz curricular 
que deveria nortear predominantemente os curriculos das Licenciaturas em 
Ciencias. Como resultado, ficou patente a concepgao "racionalista academica" 
(reprodutivista e conservadora) como sendo a norteadora da execucao curricu 
lar atual. Em contrapartida, os consultados idealizaram como linha nortead(3 
ra a concepc.go curricular que enfatiza a "reconstrug.go social" (critica e 
progressista). 

CO.QUI.108  
RECURSOS DIDADICOS PARA UMA QUESTAO PROBLEMATICA: 

0 ENSINO DE FiSICA 
Sebastiao Ivaldo Carneiro Portela & Fabio Hamilton Lego Jorio, UFV/DPF 

0 ensino piiblico no pais vem passando por uma serie de dificuldades. NO 
caso especial da Fisica estes problemas ainda sio mais graves, pois atulamen 
te temos escolas mal equipadas, professores mal preparados, rainier° muito 
grande de alunos por turma, dentre outros. 

Diante de.fa realidade propomos este trabalho com o objetivo de identifi 
car as dificoades nas escolas de primeiro e segundo graus, procurandoneios 
de resolver os problemas detectados com a producao de material instrucional. 
Seri tambini do nosso interesse adotar uma nova metodologia de ensino, asses-
sorando professores e alunos das escolas envolvidas. 

Esta atuacio seri feita junto ao NOCLE0 DE ENSINO INTEGRADO DE CIENCIAS 
E mATEmATIcA (NEIcim), que vem desenvolvendo varies atividades como as cita-
das anteriormente, alim da publicacio de uma revista com trabalhos de profes 
sores de primeiro, segundo e terceiro graus com tiragem trimestral de 1000 
exemplares, realizacao de cursos de especializacao, etc. 

Um outro objetivo a ser cumprido seri a criacao de um banco de dados de 
questa-es de Fisica que facilitari a atuacio profissional dos professores. 

CO.QUI.108 
PROGRAMA DE ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ESTADO DO 
RIO DE JANE1FO.Deise Miranda Vianna  (UFRJ-FORUM DE REITORES DO 

RIO DE JANEIRO) 
Em 1991 as Universidades do Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Ciencias e a 

Secretaria Estadual de Educacgo organizaram o PAPRE (Programa de Atualizacao de Professores 
Rede Estadual). 

0 PAPRE tem como objetivo basic° a valorizacao do profissional que esta atuando em 
sala de aula, entendendo que esta passa por sua formacao continuada, com enfase no 
aperfeicoamento e atualizacap de sua pratica de ensino. 

A integracao do trabalho das Universidades e Secretaria Estadual se deu no momento em 
que ambas entenderam que a responsabilidade social de cada uma delas estava em bem formar o 
professor, dar melhores condicoes de trabalho a ele, garantir espacos para 9 seu aperfeicoamento e 
entender que a pr6pria pratica que este profissional traz o elo de ligacdo entre a realidade escolar e 
a formacao de novas geracties de profissionais. 

A Secretaria de Educacao priorizou a atualizacao dos professores de 2o. grau.0 Programa 
iniciou suas atividades no 26. semestre de 1992, aptis o recebimento de verbas federais e edaduais. 

A organizacao do PAPRE 6 feita pelo Grupo Gestor, formado por representantes de cada 
Instituicio de Ensino e da SEE-RJ.Inicialmente foram propostos 5 polos de atuacgo: Barra do-Pirai, 
Nova Friburgo, Bom Jesus de Itabapoana, Niteroi e Zona Oeste-RJ.Os professores da Rede Estadual 
puderam se inscrever nos cursos oferecidos nas diferentes areas do conhecimento, que em alguns 
casos seriam ministrados nos proprios polos e em outros nas Instituiceies que estavam oferecendo. 



CO.QUI.109 SIMULAOES DE SISTEMAS CAOTICOS. A. S. Lima, M. Q. Lopes, 

  

1. C. Moreira, M. A. Oliveira e A. M. Senra  ( Institut.° de Fisica/UFRJ). 

Sevao apresentados alguns programas simples, para microcomputadores PC, usados 

didaticamente no estudo de'sistemas nao-lineares com comportam.ento cwitico."No 

primeiro programa - CAOS - sao considerados, atravs de exemplos classicos, os 

seguintes conceitos : mapeamentos uni e bidimensionais, espaco de rase, secao 

de PoincarL, expoente de Lyapounov, atratores e atratores estranhos. Um segun-

do programa modela o comportamento de uma particula em .um bilhar caJ,tico clas-

sic°. 0 Ltimo programa calcula numericamente as equacOes de Chua que dao ori-

gem a atratores estranhos do tipo ..double-scroll". Estes programas foram de- 

senvolvidos em atividades de iniciacao cieptifica. 

CO. QUI. 109 ANIMAGKO NOS CONCEITOS INTUIT1VOS 

Daisy Martins de Almeida - UFP1)/CAMPUS II 

Jose Marcos Gongalves Viana - UFPb/CCT 

0 conhecimento a cerca da formaggo espontgnea de conceitos sebre fenemenos da 

natureza e a lOgica usada nesta formaggo, tem se mostrado como um dos aspectos fundamentais ' 

no ensino de Fisica atual. Neste trabalho buscamos, atraves da animaggo grafica de um questi 

nArio sobre os conceitos de forga e movimento, "mapear ccnceituaLnente" tunnas de Fisica Ge 

ral I. 0 software produzido apresenta as questiOes propostas, realiza as animag6es correspon-

dentes As °NO-es de resposta e'aepura os resultados. Atraves da animaggo, os alunos sgo le 

vados a 6omparar sua intuiggo com as consequenciais a que as respostas dadas conduzem, com o 

preenchimento de um quadro de justificativas de cada resposta, abre-se ai a possibilidade 

um levantamento de dados tipo entrevista clinica. 
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simulacko CONPUTACIONAL NO ENSINO DE FISICA 

Coord.: Ildeu de Castro Moreira (IF/UFRJ) 



	  Visualizacao do crescimento 
de Polimeros em meios desordenados 

Liacir S. Lucena, Luciano R. da Silva, Deilson de Melo Tavares, Joao M. Araajo, 
Hugo A. D. do Naschnento, Aluizio F.Rocha Neto e Carlos Henrique Grilo Diniz 

Departamento de Fisica da UFRN, Natal, RN - 59.072 

Usarnos um inicrocomputador para simular o crescimento de polimeros em diferentes condicries, 
tornando possivel a visualizaclo da evolucio temporal desses processos atraves das imagens das 
macromoleculas em expartslo num monitor colorido. 0 metodo representa um instrumento poderoso para 
ensinar e aprender alguns dos conceitos modemos da Fisica Estatistica, especialmente aqueles relacionados 
com simulaceto, caminhadas aleatorias, caminhadas com volume excluido, processos de ramificactio, 
polimerizacao em meios desordenados, efeitos de impurezas em solventes, transiOes de fase, propriedades 
fracteris de polimeros lineares e ramificados, e o efeito da geometria, da conectividade e da dimensionalidade 
na conformactio de cadeias em crescimento. Demonstramos que o computador pode ser usado como uma 
especie de."laboratorio teorico", ajudando os estudantes a se tomarem familiarizados com a fenomenologia de 
processos que, em geral, ocorrem no nivel microscopic°, e ganharem intuicao e motivacio para enfrentarem 
problemas mais eomplexos. Apresentamos demonstracoes "ao Vivo". 

CO.QUI.109 

UMA AVALIACAO DO USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS DE FISICA 
SEGUNDO ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA PARA 0 2g GRAU 
Flavia Rezende dos Santos Gomes - I. de Fisica - UFRJ 
Marly Ignez Athayde - Colegio Estadual Souza Aguiar 

CO.QUI.109 

Dentro de um projeto de grande escala para o desenvolvimento de softwares 
educacionais para o 2g grau (Projeto EDUCOM-UFRJ) 28 softwares de Fisica fo-
ram produzidos para integrar uma proposta curricular inovadora. Uma importan 
te caracteristica destes softwares 	apresentar situagOes fisicas que possam 
desequilibrar (no sentido piagetiano) as possiveis explicagOes espontgneas 
ou alternativas dos estudantes, dando a eles a oportunidade de experimentar 
suas prOprias ideias, criando neles a necessidade de se esclarecerem sobre 
os conceitos envolvidos. Foi desenvolvida uma pesquisa para verificar se c 
objetivo para o qual estes softwares foram construidos e atingido e investi-
gar que outras consequencias nao esperadas os softwares podem ter trazido 
para o processo de ensino-aprendizagem. 
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CO.QUI.109 	0 USO DO 00MIEJTADOR 	Emir() DE FISICA PARA ALEM DA ANALI- 
uauors xF7RTMErTAIS. Auqu_sto Fernando Liska e Fabio da Purificacao de  

Bastos, UPF e FEUSP. Foram desenvolvidos softwares, de care:ter educacional, 
visando a operacionalizacao das teorias fisicas, durante o desenvolvimento dos 
ensaios tearicos -experimentais na disciplina de Fisica Geral 	centrados' 
fundamentalmente na tematica Termodinamica - destinada aos engenheirandos, vis. 
to que constatou7se ser -esta uma das instancias que dificultam o desenvolvimen-
to do processo educacional. Partimbs do pressuposto filosOfico-cientifi"co du-
hemiancy, de que a observagao experimental deve caminhar junto com a interpre-
tagAo dos dados, sob o suporte da teoria fisica. Os resultados obtidos eviden-
ciam o uso do computador, enquanto ferramenta educacional,.propiciando aos e-
ducandos a instrumentalizacao da teoria fisica, de forma sistematizada e ope-
racional, qpiOntando poSsiveis balizamentos na area do ensino.experimental tao 
acentuada pelos educadores em fisiCa no pais. 



A OTICA DO PROFESSOR DE la. A 4a. SiRIE SOBRE.,INTERFERtN-
CIAS NO SEU TRABALHO: ENFOQUE NO ENSINO DE CIENCIAS. 

Martins, M.I.C. e Almeida, M.J.P.M.(FaCuldade de Educagao - UNICAMP).* 

Tendo como preocupagao a gontradigao aparente entre desempenhos supostos pa-
ra o professor e a sua pratica docente, esta peequisa tem como finalidade e-
videnciar quais os fatores intervenientes na pratica de ?rofessores, de la. 
a 4a. series, do seu ponto de vista. Conceitos como curriculo oculto e con-
tinuidade e ruptura, trabalhados por M. Apple e G. Snyders contribuiram fun7 
damentalmente para a abordagem teorica, e a metodologia, de natureza etnogra 
fica, tem como principal instrumento a entrevista com professoras da cidacff 
de Capivari/sP. Entre as interferencias analisadas destacam-se: atitude dos 
alunos,_atitude dos pais, implementagao de novas propOstas de ensino, desva-
lorizagao da escola e do professor e propostas de avaliagae. Guando se foca-
lizou o ensino de ciencias obteve-se das professoras opinioes sobre experi-
mentagao, escola nova e escola tradicional, livro didatico e outros. 

* Dissertagao de Mestrado sendo desenvolvida por M.I.C.Martins na FE-UNICAMP 
com auxilio parcial da CAPES (P.I.C.D. para a UEL/PR). 

CO.QUI.110 

I INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA PUBLICA E 0 ENSINO DE 
CO.QUIL110 ' 	CIENCIAS NO lo GRAU - Marta M. C. A. PArnAmbuon (OPEN)  

'a Rubens Barbosa de Cemarao (NAE 3-SME/SP1  
0 Movimento de Reorientacac Curricular desencadeado na Redo Municipal de 
Ensino de Sao durante a 'pasta.° de 89-92, prop8s escolas, por 
ades&o, o projeto da Aga() Pedag6gica pela via da Interdisciplinaridade. A 
adestio se deu por etapae, e ao final da geet&o, cerca de 190 escolas de 
primeiro grau, aproximadamente 2/3 da rede, haviam optado, total ou 

parcialmente, pelo projeto. Rosa pra tica de trabalho interdisciplinar levou 
a aprofundar e rover oe principios de eneino de cienciae, coneiderando que 
os professores das series envolvidas, deveriam em conjunto, elaborar, a 
partir da realidade local da escola, das estruturae das diferentes areas de 
conhecimento e das poseibilidades de aprendizagem de emus alunos, os 
programes.escolares. Para eusbsidiar esee trabalho foram elaborados, por 
equipes mistas de aseessores da universidade e participantes das equipes 
pedagOgicas dos NAEs, v&rios documentos, entre oleo as Visaes das Areae das 
diferentes disciplines. Apeesentaremos a Vied° da Area de Ciancian, que 
inclue um breve histOrico da &rea de ensino de ciancias naturais, um 
poeicionamento quanto a ooneepc&o de ciancia e enaino ciancia e alguns 
parftetros, j& identificados, para auxiliar o professor tanto na escolha, 
como na ordenagao doa conteddos, come na eua forma de abordagem. Em aeguida 
eer&c. apontados alguns aprofundamentos nesse documento, que a pratica j& 
mostrou necessdrios, bem como a sue. articulacilo com outroe aspectoe da 
Politica educacional estabelecida.  
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ENSINO DE CIENCIAS NO 12 GRAU 

Coord.: Maria Ivanil Coelho Martins (Dep. de Fisica/UEL) 



67  

LANCAMENTO DE PROMEIS - JOGO EDIJOATIVO 

Jeronimo Freirev(SEC-BN - SME - Natal) 

Cassiano C. Neto (LaborciOncia-SP) 

Cbm base em dados historicos e geografioos dos fortes situados nas cidades lito-
raneas do Brasil, elaboramos um jcgo que tem como objetivo despertar o interesse dos alu, 
nos para a assimilacao dos assuntos interdisciplinareS de Fisica, BistOria e Geografia en, 
volvidos no mesmo. 

0 jcgo consta de um quebra-rala-ga onde o aluno levado atraves de pequenos tex, 
tos (ca.rtelas) oom dados referentes aos ccrnbates travados ao long° da Bistoria nas oostas 
brasileiras, trocar informagoes que o le.van. a obter um maior niimero de pontos. 0 aspect° 
do estudo do Iancamento de Projeteis foralizado na montagem de um diagrama de coordena-
das similar ao jogo Bataiha Naval. Neste context° sao apresentados os conceitos fisioos 
da cinanOtica escalar e vetorial de forma agradavel e divertida. Um outro ponto importan, 
te apresentado pelo jog° a iinformacio do ponto de vista turistioo. 

UM ACERVO NACIONAL DE TESES E DISSERTAOES SOBRE ENSINO DE  
CITNCIAS.  Dgcio Pacheco e Jorge Megid Neto - Faculdade de 
Educagao - UNICAMP. 

Desde 1987, o Departamento de Metodologia do Ensino da FE-UNICAMP vem 
constituindo um Acervo de Teses e DissertagOes na area de ensino de cigncias, 
defendidas em instituic-o-es brasileiras. Atualmente esse acervo conta com cer-
ca de 400 titulos referenies ao ensino de Cigncias-19 grau, Fisica, Biologia, 
Quimica, Geociencias e Programas de Saade. 

0 material vem se configurando em inestimavel fonte bibliografica para a 
docgncia e para a pesquisa desenvolvidas na Faculdade, quer na Pedagogia, Li 
cenciaturas, POs-Graduagao e Cursos de Extensgo, quer em Projetos analiticos 
sobre a pesquisa educacional no Brasil. 

As metas principais do Projeto tgm sido configurar o "estado da arte" da 
pesquisa sobre ensino de cigncias no Brasil, reduzir a alta dispersao de refe 
rgncias e materiais nessa grea, carente de um sistema nacional de informag'aes 
bibliogrgficas ggil, conligvel e de facil acesso, estabelecer intercgmbios en 
tre os diversos centros de pesquisa e buscar mecanismos para uma divulgagao 
adequada dessas pesquisas aos professores de 19 e 29 graus principalmente. A-
lam disso, pretende-se divulgar o material ja obtido e estabelecer intercgmbi 
os visando uma continua atualizagao do acervo e sua utilizagg-o por outros pes 
quisadores com interesse na area em questao. 

CIENCIA NO COTIDIANO - Roxo, Zulmira A.  e Criancas do  
SETA - SETA-Sensibilizagao-Educagao-Trabalho-Atualizacgo. 

Trata-se de um texto visual, que retrata cenas do cotidiano do SETA, uma esco 
la que trabalha cum criangas de 2 anos 5 4a. serie do Primeiro Grau. Coparti 
cipam deste texto criangas de 4 5 10 anos. 
Tentamos passar a interdisciplinaridade vivenciada pelos educandos, atraves 
de "fragmentos", em video, do cotidiano dessas criangas. 
Cremos, neste caso, que o texto visual dispensa o texto escrito. 
Estamos 5 disposigao .g Rua Guararapes 579 - Londrina/PP 	one (0432) 246312; 
para"INTER-AGIR". 

CO.QUI.110 

CO.qui.110 

CO.QUI.110 
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CO.QUI.110 	1°0 	 liA-.10.ERSPECTIVA, DA CDID!,TICA,- 
	  ClifTICA"-EIMARTE DINO:t4ULIESTRADOLDUCAOLOpuVE:1- , 

iE:sta comunicagao tem por finalidade)Ap resentarladissextAgao de mestrado em 
ducagao da PUCAJ,_ em construgao desde 1991, soborientag_ao da prof. Vera M. 

iCandanalreaf.:delnalned0Cignoi4eliebta Pedditii64diS.CUtese':alinmas das 
principaisiendenclas.,ao.,1:ensi.no,naarea noje,c,procurendoonironta7rascom,a: 
perspaCtiya;critica:daspiddtica.Para:dssoiLforamiselecionadoSgrupos,do;estado 
!do RJ,que desenvolvessem experigncias com formagao de professores,'Procurandol 
!atravesYloWentrev'istas ,dos coord4leddiWS.'611Vei6ie'iidacb-Ida:'liajeiGlicia Pro4is-! 1-sionaindessas-pessoas quw.vemLconstruinuoLa,pruxlsfao,JensinoJoe .ciencias,)nox: 
W;da-orisao destescSobre:.o desenvolvimento-'-da,Area..e,do.,-trabalha:doscen-trosi 
',quedenem:Loko,-aHpeSquiSalk ibialaboidageMIUA1itatiVa7hdlIiiihadhi:s-1 
ItOrlie=i-,4,,vi;dai-6nP'diAAci;.6-6 tab .6-6iiaii;c'-eaii.ZO:das:eiaieii..a"tb:a 
'protesSore'Sraa r."6de 
'grupos e que no seu 'cotidiano i4Mbem contribuem na constriagto Jests prdXis. 
Tretende-se,nesta comunicagao,apresentar a experigncia desta pesquisa,alguns 
dos dados levantados ate o momento referentes ao confronto das tendencies 
.deste ensino com a perspectiva da didAtica onfica, alem das Trimeiras inter-
,pretagiies. 
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25/01 — SEGUNDA 	 PAINthS 

Bala 151 

0 LABORATORIO NO ENSINO DE FISICA 

Coord.: FAbio da PurificagAo de Bastos (UPF) 

PN.SEG.151 	 A INSTRUMENT/WA° PARA 0 ENSINO DE FISICA ENQUANTO ELEMENTO 
,ATALIZADOR DA REELABORACAO DO CONHECIMENTO FISICO. FAbio da Purificagao de  
3astos e Lorivan Fisch de Fiqueiredo, FEUSP UPF. Foi desenvolvido na disci-
plina de Instrumentagao para o Ensino de Fisica III - Teoria Eletromagnetica - 
lo Curso de Especializagao em Ensino de Fisica realizado no Departamento de 

da Universidade de Passo Fundo, uma experiencia educacional em fisica, 
foltada para a formagao em servigo de docentes desta Area, tendo como suporte 
teorico-prAtico, a reelaboragao dos conhecimentos fisicos, efetivada pelo 

3REF. As atividades educacionais foram desenvolvidas, sob a gerencia simulta-
lea de dois docentes, nas seguintes etapas: anAlise de livro-texto de Fisica, 
?stuck) e discussao de topicos da teoria eletromagnetica lecionados nas salas 
le aula do 22 grau cotidianamente e produgao coletiva de material didAtico, 
:7om cariter tecirico-experimental, para suportar as agOes docentes dos discen- 

em formagao. Os resultados obtidos foram analisados com os docentes, ora 
mn situagao de discentes, a luz da teoria educacional dialogica. 

PN.SEG.151 GREIVi - GRUPO DE ENSINO, INSTRUMENTAgA0 E VTDEO, JOSE DE 
PINHO ALVES FILHO E TEREZINHA DE FATIMA PINHEIRO,  UP-0. 

Em 1987 profeqsores do Departamento de Fisica e Quimica da UFSC iniciaram o 
projeto "Inrumentagao para o Ensino de Ciencias", financiado pelo PADCT/ 
SPEC, objetivando o_planejamento e construgao de equipamentos experimentais 
para o ensino de Ciencias com material alternativo. A busca de espago para 
testagem do material produzido, aliado a necessidade do docente de 19 e 29 
graus, que fossem agentes de criticas e geradores de novas ideias e propos-
tas, encontrou eco junto ao CA/UFSC. De imediato docentes do CA passaram a 
compor a Equipe do projeto e a interagao foi tamanha que hoje a Equipe, for 
mada por docentes da carreira de 19, 29 e 39 graus, gerou o GREIVi - GRUPO—
DE ENSINO, INSTRUMENTA00 E VIDEO, constituindo - se como grupo de pesquisa 
prOprio, trabalhando nao s6 na produgao de videos didaticos, textos, material 
instrucional e novas propostas metodolOgicas, como tambem em cursos de atua-
lizagao de professores no, interior de SC. 
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25/01 - SEGUNDA 	 PAINgIS 

sala 154 

PESQUISA EN ENSINO DE FISICA 

Coord.: Maria Regina D. Kawamura (IFUSP) 

PN.SEG.154 
TESES NA AREA DE ENSINO DE FISICA. Sonia Salem e M. Regina 
Kawamura (IFUSP) 

   

Foi desenvolvido um levantamento de todas as dissertagaes e teses 
na area de Ensino de Fisica, apresentadas e defendidas em 	 nacio 
nais, no periodo 1972-1992. Esse levantamento resultou na elaboragao de 	um 
catalog° analitico que inclui referencias tanto de dissertagAes de mestrado 
quanto de teses de doutorado e livre-docencia. Foram localizadas 177 teses e 
catalogadas segundo padraes bibliograficos tradicionais, acrescidos de infor 
magoes de contegdo, sob forma de palavras-chaves e classificagao tematica.P-Z 
ra as teses defendidas nos gltimos cinco anos, foram tambem elaborados resu-
mos, de forma padronizada, destacando informagges relevantes de cada traba - 
lho. 0 catglogo permite a recuperag.ao das referencias por autor, assunto (sis 
tematizados em quinze temas), ano de publicagao da tese ou instituigao emque 
foi defendida. Esse trabalho visa contribuir para a ampla divulgagAo das pes 
quisas, reflexaes e propostas que tem frutificado no ensino de Fisica nas al 
timas duas decadas. 

(Apoio BID/USP) 

PN.SEG.154 
'BANCO DE REFERENCIAS DE ENSINO DE FISICA. Sonia Salem, San 
dra del Carlo e M.Regina Kawamura (IPUSP). 

Como resultado de um longo trabalho desenvolvido nos gltimos tres 
anos, foi concluida a estrutura(,Ao de um banco de dados com referencias de 
trabalhos na grea de ensino de Fisica. Este banco, totalmente informatizado , 
foi elaborado com base no programa microisis e estara disponivel, para insta-
lagao em microcomputadores PC, sob forma de disquetes acessiveis a qualquer 
usugrio interessado. Contem referencias de artigos de perigdicos, artigos _de 
publicacAo restrita, apostilas, teses, livros, projetos e outras publicagoes 
nacionais da area. As informagoes catalogadas podem ser recuperadas atraves do 
ome do autor, titulo ou palavras-chaves que caracterizam o assunto da publi-
agio. Podem tambem ser utilizadas para fornecer uma visa.° geral das tenden-
cias do ensino de Fisica ao longo dos anos. 0 Banco encontra-se atualmente em 
fase de testes, com cerca de mil e quinhentos trabalhos cadastrados._Sua am: 
pliagao e permanente atualizagAo, contudo, \TA° depender da instauragao de pra 
ticas novas, envolvendo a contribuigAo efetiva de todos professores ou pesqui 
sadores da area. Essa iniciativa especialmente importante se levarmos em con 
ta a dinamica especifica da grea que, embora muito produtiva, encontra dificul 
dades na publicagao e divulgacAo de seus trabalhos. 

(Apoio BID/USF) 



79 

MUDANcAS SAS CONCEPOES DE REALIDADE EN ALUNOS DE QUANTICA. 
GLORIA QUEIROZ  - LUIZ BARREIRO  - IF/UFF. 
Dando continuacao a pesqutsa sobre Concepgdes de Realidade 

e 0 Ensino de Fisica, foi aplicado questiondrio eacrito a nove alunoe de quan-
tica I no inicio do 19 Sem/-91. Este queationdrio, -baseado em outro prelimtnar 
▪ aplicada em calourps de Fisica, procurou corrigir oroklemas de 4nteyv itagao 
Neste novo questionario procurou-se: conhecer a condepcao ae-realtdads-2Cte.caaa 
aluno e enfatizar a busca da maneira.pela qual o Nomam (ou a Ciencia) age Fara 
atingir umia:realidade em Fisica(Teorta x Experiencia). Oa alunos testados cur-
saran! 9uloica I e II eem interferencias da pesquisa, alarm da aplicacdo claques 
tionars4440000 iniciaia, quatro iniciaram Quantica I da Pos-Graduacao no" 
19 Semlsendo novamente testadoe (por escrito) ao final deste semestre com 
um questzondrio modificado. Ainda foram testados outros seta alunos de Fers-Gra 
duagao, oi,,quais, no entanto, nao haviam sido previamente testados, mas ouraarli 
juntamentescom os quatro primeiroa,-Quantica I da Pds-Gradua9do. Analiaamos • 
categorizamoa as reapostas dos pre e pds-testes, levantando aa mudancas obser-
vadas. Apesar de algumas; respostas mostrarem mudancas nas concepq6es de reali- 

indicando uma tendincta do realismo lforte ou.fraco) a aZgum tip° de ide 
aliamo, nota-se a utilisaqao do model° perturbaciontsta da medtda Quantica, 
questoes que Ere referem ao "Principio da Incertesa", a qual volta a indicar a 
adoedo do Realism°. Neste trabalho serdo dadas asgeatdes diddticas gerais e ea 
pectficas que introdusam no Ensino de quantica, tdiias mais recentes das dis= 
cussoes da Filosofia da Ciencia. Acredttamos que aprofundarConceitos e Filoso 
fias 	importante no Ensino da Fisica em Gerali evitando-se um excess° de, ate's- 
cao ao formalism° matemdtico em detrimento de uma compreensio conciitual ade= 
quada. 

PN.SEG.154 	
1 BKP2FS: COMO FORMULA AUXILIAR PARA 0 PROFESSOR . . 	 . 

Demetrio Delizoicov ' Dept2 Metodologia de EnSino - UFSC . 

 

As concepgaes epistemologicas de Bachelard, Kuhn e Piaget empregando categories distintas 
respectivamente, obstaculos epistemolOgicos, paradigmas e equilibrageo, consideram pro-
cessos neo continuos na construgeo de conhecimentos cientificos. A partir de suas inter-
pretaciees podemos inferir que hi a necessidade da ocorrencia de ruptures entre os. conhe-. 
cimentos vulgar (ou do senso comum) do aluno e cientifico, pare que ele se aproprie: do 
conhecimento produzido pela Fisica. t preciso, entao, que o trabalho docente, eeja - na 
perspective de propiciar ao estudante a realizagao da rupture entre o seu conhecimento 
prevalente e o da fisica, para uma interpretagio dos fenomenos - objetos de estudo. . As 
concepcees dos educadores Paulo Freire e Snyders'fornecem apoio teorico-metodologicoAce-
ra que didatico-pedagogicamente, no processo da educagio escolar, o professor possa en-
frentar o problema da efetivagao das ruptures. A leitura daqueles epistemoOlogos e destes 
educadores constitui importante instrumento para a anglise da prgtica docente e 	pode 
sUbsidiar intervengoes transformadoras nas piaticas. Auxiliam o professor para uma 	re- 
'flexao tanto sobre a produce.° de conhecimento cientifico cum) sabre a 	construcao-apie- 
ensao de conhecimentos pelo aluno. 

CONCEPCOES PREVIAS EM 0PTICA. Antonio Carlos de miranda  - 
IF/UFF, Isa Costa - IF/UFF, Joel Jose de Medeiros - IF/UFF, 

Lucia C. Almeida - IF/UFF, Marcelo de Oliveira Souza - C. E. Brigadeiro Cas-
trioto e Tereza Cristina V. J. Cosendey - C. E. Brigadeiro Castrioto. 
Este trabalho e parte de um projeto mais amplo ,de ensino de Optica geometri-
ca para o 20 grau, elaborado por professores. do Instituto de Fisica da Univer 
sidade Federal Fluminense, e aplicado de forma sistemitica, no 2Q semestre de 
1992, em 05 turmas de 20 serie do 20 grau do'Colegio Estadual Brigadeiro Cas-
trioto. Considerando a importancia das concepcOes dos alunos para a aprendiza 
gem de um novo assunto, elaboramos um questionerio que teve como objetivo, 
nao sO, levantar as concepg6es previas dos alunos mas, principalmente, utili-
ze-las como ponto de partida para ensino de Optica geometrica. Foram anali-
sadas as respostas obtidas em 128 questionarios aplicados aos alunos das 05 
turmas de 20 serie que nos referimos, anteriormente. Como 0 questionario foi 
composto de perguntas que envolvem as principais concepg8es dos alunos ressal 
tadas nos artigos e pesquis,as sobre o terra, foi possivel,nio so,realizar um 
levantamento de concepaies, como tanbem, a confirmageo do que tem sido des-
crito pelos pesquisadores a respeito deste assunto. Atraves de entrevistas 
com 11 desses alunos foi ppssivel ainda aprofundar varies das suas concepcOes 
e comprovar que as mesmas neo sec, facilmente descarteveis. Alem disso, este 
levantamento demonstra, claramente, a necessidade de novas propostas de se-- 
qdencia de conteudos e introducao de topicos que dificilmente encontramos nos 
livros-textos de 20 grau. 

PN.SEG.154 
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PN.SEG.151 LABORATORIO DE INICIAQA0 EM CItNCIAS. TEREZINHA  DE FATIMA 
PINHEIRO.  Colegio de Aplicagao. UFSC. 

0 en'S'i-WO-kOi,TiLWde-iala de aula no-19 e 29 graus-estl-eStrutUrado em seqeen 
cias' prograM4tigas distanciadas da realidade yiv.enciada;pelooaluno, dificuT 
tando a-interiorizagao e apropriacao dos contelidOsV5Por'woutro‘Jlade, os li-
cenciandos-cumprem-um-curriculo-altamente-reprodutivista—Diante_distb, foi 
proposto a criagao de um LaboratOrio de Iniciagao em Ciencias que oportuni-
za aos licenciandos e professores de 19, 29 e 39 grau produzirem squipamen-
tos e metodologias a serem testadas, e incorporadas no curriculo da 
escola. 0 fundamento teOrico destas atividades objetiva a buscaidaii,nterre-
lagao-"modelo teOrico-cotidiano vivencial". Os alunos do CA/UFSC, atraves 
de atividades extracurriculares desenvolVem'iprojetos de investigagaojde te-
mas de seu interesse, orientados pelos licenciandos e professores. 

' 	(iT.1) 

OTV.2 YE( 	CYTT,TATIQI;I:i it'D I I 	:7.1.17.1- 	AAA=I CAlc.).c.T1-1711,1,-JX.T.T.:71I A 
cyrmaKr...).9 HP Cr, 0.3 	 J 

.4 „ApreSentamos• neste painel Algumas reflex3essobre'a 4xperiencia- do -projeto 
ExPerimenfEiteCaLUdOtecae61-(IFUSP-CECAEBOICentramOS' andesa'1" aten-c5O--Y-Aas 
citieSt5eS' 'clej.fOr'm'acid? ;permanenteTde 7-,,'"docentes,em ,F-'serViolatrasies,,q7cla 
Instrumentaaou'para o""Ensino'da3 Fisica-;,-numae(perspeetivalque 3 vai'alem dos 

- 

curso4"de 'e)itinago:4r) da4-1MOstras;),del',Cianci'asoGdo-1,deplisitciC de materii-is 
eklinehtaiScom de6cNticleos rmde 'Ii-Apoio --(Instrumental ,.c1 A 
existenciale'4'Nacleosdestenftipo,.1 proximosaeb,aceSsiveis 4os,professores, 
revelou-se deeiiiVa i.lo'''idesenCadeamentor'de'D alferacileScna, FirAtica.,pedageogiCa 
dos envolvidos. Com  um trabalho de' instrumentalizaao dos docentes, 
recolocamos aos professores a. quest5o da formacSo permanente comp 
ac5o/re4lex5o necessaria a melhoria da qualidade de ensino. Por outro lado, 
constatamos a necessidade de apoio institucional na busca desta melhor 
qualidade. Estarao expokos alguns instrumentos que pesquisamos para o Ensino 
de Fisica. 

- - 
(*) PN SEG.151,: 	0.JAPEL DO,LABOSAToRIO.,NO ENSINO DE 

	 :Schmidt 	 Kawamura (IFOSP).i- 02 	■ 	 %,"i ■ 

querpensam,:os!professbies.a7 
cercadopapel das',Atividades,experiMentais;noensino•de;Fisiba,-: "proCtikandb 
construir um:quadro-geral de suasrepresentacges-ou-concepcoes,-comespeciai 
atencao,-,a quesiiio'dalfumcgo-do-laboraterib:,eDprnbleMai7lrelacionados.-Para!isr 
so,--soptou - se'por umaabordagem qualiiativaregistrando entreyistas'ngo.-,dire7- 
tivas-:comprofessores de 'perfiSe experl'enciasdncentes diversificadastra-
vei-da-anelise de conteedwdessasentreVistas'foiamidentifiCadas caracterisi-
ticasrepresentativas da quest;o:,Foi possivel tambeM obSeivat, cOMLfiequen:- 
ciasignificativa,:UM:=6Onjunto'de::"afirmagges-padrl'on, 'em'que'n;o comparece u 
malcorrespondenciaentre as afirmaqaesLdn''diSCAiso eas'deecrigO"eSkdas'priti-
cas. Pretende - se, atraves desses resultados,'contribuir'PataiecaloCat n'que 
tao do laboraterio, sem chav;es ou preconceitos, e qualificando toda sua a-
braneencia. 

(Apolo CAPES) 
• 

- ,.. • 
r- 
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if,i,,4-:17,,,-1.,,Ui) ;3/' c'T - TIf .60I 	eb orlinFl n o-Aed 0;',7,r.AffmuliFT ,4, :rri i 
-'13n1SEG.1511.u7 ‘q  ofINSTRUMENTACAb PARA,OLENSING,DE,fFiSTCA,COMO.pOLO GERADOR I 

De-cAo-:, --...)E--,- .(uNEse), e:7,Norbprto CArdnso Fprreir4  
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EXPERIMENTOTECA: UMA PROPOSTA PARA RESGATAR 0 USO DA ATIVIDADE EXPERIMEN-

TAL NAS ESCOLAS. 
Lenilda Austrilino Silva - UFAL 

Atualmente a atividade de laborat6rio para as aulas de ciencias pratica-

manta inexiste. Varias sgo as razges, entre alas, a falta de preparo dos professores e de 
equipamento nas escolas. Entretanto, se fossem dadas as condigges necessarias de modo a ser 

possivel realizar atividadas experimenais, provavelmente os professores ngo saberiam como tra 

balhar com os equipamentos, tampouco dar andamento as aulas envolvendo experimentos. Decerto 
ngo existiria condigges de manutenggo e reposiggo de equipamentos fundamentais a continuidade 

do laboratorio. 0 problema ngo seria resolvido colocando-se um laboratorio equipado a dispOsi 

ggo do professor. Toda uma infraestrutura precisaria ser criada. A esta situaggo problema 

apresentamos a Experimentoteca como resultado para resgatar o uso da atividade experimental 

nas escolas. 
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PN.SEG.151 	I 0 DESAFIO LUDICO COMO ALTERNATIVA METODOLOSICA PARA 0 
ENSINO DA FiSICA. 	 - 	(UNESP) e Nnrhertn Cardoo  
Ferreira (IFUSP). 

Analisamos como o desafio 	 pode se tornar instrumento para a acIo 
didatica, em diferentes faixas etarias. Tal desafio pode ser apresentado ao 
sujeito como a realizaao de um efeito ludic° atraves da manipulacao de um 
determinado material, como tambem no questionamento de explicacoes subjetivas 
fornecidas a partir da apresentaao de falsos dilemas experimentais. 
consideramos ainda que o desafio pode estar presente nas situaciies em 
que o sujeito reproduz ou constroi protlitipos experimentais. Discutimos 
tambem as diferentes linhas possiveis de laboratorio didatico e suas opeoes 
para o ensino dentro desta perspectiva metodologica. 

USO DO LABORATORIO NO ENSINO DE FISICA PARA 0 22 GRAU 
PN.SEG.151 
	  Lydia Savastano Ribeiro Ruiz, Aiako Okada, Neusa Maria Pa- 

vao Battaglini, Isabel Cristina Tonhole, Maria Eliza Furquim Pereira, Suzana 

Maria Sampaio Pereira, Gilmara Aparecida da Silva  'EC UNESP Bauru. 

Conhecendo-se a dificuldade encontrada pelos professores em aplicar a parte 

experimental no Ensino de Fisica do 22 grau nas escolas da Rede Oficial, pro-

curou-se desenvolver um trabalho que tornasse mais familiar a aplicagao de e-

quipamentos no desenvolvimento dos conceitos basicos. Selecionou-se duas esco 

las de Bauru onde o trabalho foi desenvolvido. Trabalharam em conjunto,profes 

sores do Depto de Fisica da UNESP de Bauru, professores das escolas envolvi-

das e alunos dos Cursos de'draduagao. A partir dos equipamentos ja existentes 

nas escolas do 22 grau, avaliou-se os ramos da Fisica classica, adequados 	a 
Proposta Curricular da Secretaria da Educagao que seriam abrangidos:Mecanica, 

Eletricidade, Optica e Calor. Pode-se verificar que os alunos que participa-

ram dos experimentos laboratoriais tiveram um rendimento escolar melhorado de 

vido ao interesse despertado. 



• 

0 ENSINO DE CIENCIAS SOB 0 ENFOQUE DA EDUCACAO AMBIENTAL. 
Shirley Takeco Gobara, Edvaldo Pereira Galhardo, Jose Car-

los C. dos Santos e Maria Celina R. Aydos. Departamento de Fisica, Biologia e 
(3Tirmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Estamos desenvolvendo um projeto que visa buscar alternativas para 
o ensino de Ciencias baseado nos pressupostos da Educagio Ambiental. 

0 projeto esti sendo realizado em uma escola pablica situada ao re-
dor do nacleo indastrial de Campo Grande-MS. 

Atraves de am processo participativo, alunos, professores e equipe 
de pesquisadores optamos, inicialmente, em trabalhar o ensino de Ciencias nas 
qaintas (54) e oitavas (80) series. 

0 proposito deste o de apresentar o processo de elaborageo da pro 
posta curricular para a 8g serie. 

Inicialmente, buscamos diagnosticar as questOes ambientais problema 
tizadoras decorrentes do processo de industrializagio e investigar como a co-. 
munidade, em particular a escola, trata destas questaes. E a partir desse le-
vantamento, baseado na dinimica do ensino problematizador (concepc5o freiria-
na de educag5o), desenvolvemos uma proposta curricular para o ensino de Ci5n-
cias (8.2 serie). 

PN.SEG.152 

0 ENSINO DE CIENCIAS SOB 0 ENFOQUE DA EDUCAQA0 AMBIENTAL. 
PN.SEG.152   Cynthia P. de Almeida Prado e Shirley Takeco Gobara - De 

partamento de Fisica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Este trabalho a continuac5o de um projeto qua visa buscar alter 
nativa para o ensino de Ciencias baseado nos pressupostos da Educagio Ambien-
tal e da concepgeo freiriana. 

Baseados nessa concepgeo, elaboramos uma proposta curricular, 	a 
partir de temas geradores, para o ensino de Ciencias do 14 graa (50 serie) em 
ama escola publica situada na Vila Industrial de Campo Grande-MS. 

A elaboragio da proposta curricular foi desenvolvida ao longo do 
14 semestre/92 e iniciamos a sua aplicagio, na escola, a partir do 2O semes-
tre/92. 

Esta proposta foi construida a partir dos temas: escola, 	indas- 
tria, os quais apresentaram as "situac5es" que s5o significativas para 	esse 
grupo de alunos (54 serie). 

0 objetivo deste trabalho enteo, e mostrar os desdobramentos 
foram feitos em cima desses temas e sua aplicagio. 
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0 ENGIN° DE EIENCIAS NO 12 GRAU 

CoOrd.: Shirley Takeco Gobara (Dep. de Fisica - (UFMS) 



ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES CIENTIFICAS NO PRIME' 
RO GRAU. Emilia Fernanda*Nicomedio Ueno, Maria Tereza Youn  

Lui, Vanisa Aparecida Manoel,. Waldivia Soares Penteado ' Fernando Dagnoni  
Prado (Instituto de.Geociencias e Ciencias Exatas, UNESP, Rio Claro, SP)7 

Estudamos e desenvolvemos bibliografia, roteiros, equipamentos, 	monta 
gens e avaliacao para atividades:experimentais-de ciencias com alunos de quin 
ta serie.da rede estadual de ensino. Os recursos materials sao os mais sim 
ples possiveis, tratando-se, na maioria das'veies, de sUcata, com a qual sao 
cOnfeccionadaS thontagens para'observagao e .estud6.dos asSuntos abordados 'nas 
aulas regulareS de ciencias. O'projeto foi desenvolvido em fase com o progra 
ma das escolas,,em.horarios semanais.especiais. Alguns,dostOpicos abordados 
foram: a:r (existencia, propriedades, pressao atmosferica) e agua (ciclo, pres 
sao, composicao quimica, estados fisicos). 0 projeto .desenvolveu-se em modu 
los bimestrais. 0 interesse'inicial'fol muitq grande, houve desistencias, mas 
um grupo de aproximadamente trinta alunoS permaneceram ate o final do ano. Os 
professores das.escolas aprovaram os resultados do projeto e sugeriram desdo 
bramentos. 

PN.SEG.152 
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LUDOTECA - UMA FORMA VIAVEL PARA 0 ENSINO DE FISICA. Norber  
to.Cardoso -Ferreira-(IFUSP), Maria Cristina Duarte  -(IFUSP), 

Francisco  Hernani Facundo:(SME-PMSP)„Cristovao R..Souza  (CSJ), Jeiel  C. San- 
tos (CSJ) e Paulo  Cesar O. Sanas  .(Coleg,io Sao.Joaquim - CSJ). 

. 

0 trabalho pretende mostrar uma forma pedagegica de at uac ao junto 
aos cursos de 19 e 29 graus. Esse trabalho foi realizado no Colegio Sea.° Jo a- 

- 	-Um dos qbjetivos era a sans ibilizac ao e motivacao dos , professores 
de ciencias para que. trabalhassem com a parte experimental no ensino de cien7 
cias desde.as primeiras series. 	. 	. 	. 

A implantaca-o..da Ludoteca, espaco que para al guns poderia ser ch a-
mado de Laboratorio de Ciencias para o,primeiro grau se-realizou duranteo 
ano de J992 com um trabalbo conj unto entre professores /direco do' Colegio e 
o pessoal do Projeto. Experimentoteca-Ludoteca do IFUSP. 

- 0 que o painel vai mostrar sera o pro cesso que envolveu uma comuni 
dade que buscava uma nova forma de atuar junto a Ed uc ag ao , de forma mais par-
t i c ip at iva . 

A avaliaca'o que fazemos e que houve uma mudanca de atuaca.o na esco 
la uma vez que o projeto faz, agora, parte integr ante das atividades plan ej a7 
d as pa r a o ano 1 e t iv o de 1993. 

INSTRUMENTAQA0 NO ENSINO DE ASTRONOMIA NO PRIMEIRO GRAU :AS 
,'ASES DA LUA. Rute Helena Trevisan-Universidade Estadual de 

Londrina;Elide Dotta,Isabel Pedron,Jose Machado,Juarez Mariani, Naydi Fritag  
Neusa  Marchi. Maria Ricther- Fundageo Municipal de Ensino Superior de Paloti-
na; Cleiton Joni Benetti Lattari -Instituto Municipal de Ensino Superior 
de Assis. Historicamente, depois do sol, a lua foi o objeto celeste que mais 
dispertou interesse do Homem. Alem de alimentar crengas, de inspirar sentimen 
tos poeticos, a lua teve grande importencia pretica para o homem': iluminar 
seus caminhos e noite, medir o tempo, programar as plantagOes e coiheitas,etc 
Apesar de teo estudada, a lua apresenta o mecanismo de suas fases Como uma ve_ 
dadeira incOgnita para os alunos de primeiro grau e inclusivepara grande parte 
te da populageo adulta. C,onsiderando que s6 se aprende ciencia eficazmente 
quando utilizamos o ensino experimental, estamos propondo aulas.preticas, on-
de 0 aluno utiliza a si proprio C2,420.corpaceleste , no estudo do mecanismo 
das Eases da lua , seus eclipses e donsOilentemente o seu moviemento em rela-
geo e Terra e ao Sol. Este projeto 'estA serido'olicado A uma turma 'de 30 alu-
nos , em Assis Chateaubriand-Pr, na escola Cclegio Estadual Padre Anchieta 
e Ensino de 12 e 22 Grau. 

Pn.SEG.152 
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PN.SEG.152 
	  FORMAQA0 DE CONCEITOS FiSICOS ATRAVES DA coNsallugAo DE BRINQUEDOS E JO- 
1GOS. UM EXEMPLO. Denise d'Assumpgeo Cardoso. Instituto de Fisica da USP. 

A fim de melhor avaliar o processo ensino-aprendizagem, os professores do 4s ano Magiste-
rio do CEFAM (Centro Especifico de Formaggo e Aperfeigoamento do Magisterio), da E.E.S.G.'Prof. 
Ayres de Moura", da rede pUblica do Estado de Sao Paulo, Brasil, desenvolveram uma atividade na 
qual todas as alunas participaram e criaram brinquedos ou jogos com material de baixo custo (su 
cata), para que o trabalho dos professores fosse avaliado em relaggo aos conteUdos desenvolvi - 
dos durante o curso e, como elas trabalhariam esses conteLdos das diversas disciplinas cursadas 
com criangas de ls a 41 serie do primeiro grau. 

Resolveu-se utilizar o jogo e o brinquedo como uma alternativa pedagogica para a formagao 
das futuras educadoras, pois consideramos a manipulaggo uma boa forma de interaggo com o conhe-
cimento. 

Tentando contribuir para a modificaggo do atual quadro do ensino e que se desenvolveu es-
se trabalho a fim de corrigir possiveis falhas. 

PN.SEG.152 
UMA NOVA METODOLOGIA E CONTEODOS SIGNIFICATIVOS PARA 
FISICA DO MAGISTRRIO DE 22 GRAU. Lemos, I.L. (Centro 
de Educaggo - UFAL) 

Investigou-se, em turmas do magisterio de 2a, quais dos conceitos de 
Fisica introduzidos nas series iniciais do la grau, sentiam-se dificuldades 
na sua compreensao. 0 resultado permitiu delinear o planejamento de mini-
curos, dados pelos alunos-mestre da Pratica de Ensino de Fisica, numa enfase 
curricular da ciencia do cotidiano, numa abordagem congnitivista, 
construtivista, significativa. Utilizou-se o metodo de detectar concepgoes 
expontaneas apresentadas pelas alunas e, posteriormente, atraves de seu 
envolvimento em atividades experimentais facilitar a construgao dos 
conceitos fisicos promovendo uma mudanga conceitual. Ao final, avaliou-se: 
o desempenho das alunas do magisterio na aquisigao dos conceitos e 
metodologia empregada pelos alunos-mestre. 



PROPOSTA DE uTILIzAgAo DE NOTICIA CIENTIFICA NO ENSINO DE 
FISICA DO 22 GRAU COMO RECURSO DIDATICO 

PN.SEG.153 

Mario Luiz Landerdahl, E.E. 22 Grau Cilon Rosa e UFSM/RS 
Eduardo A. Terrazzan, Centro de Educagao/UFSM/RS 

0 processo educativo passa por um periodo muito dificil, onde conteUdos 
abordados, ou estao desatualizados, ou'em desacordo corn a realidade. A eScola 
esta carente de recursos humanos e materiais modernos, onde o professor e um 
livro texto sao os Unicos responsaveis pelo processo de ensino, limitando-se 
a transmissao dos conhecimentos previstos nos programas curriculares. 

Essas sao razOes suficientes para que nos preocupemos em estabelecer al 
ternativas de ensino-aprendizagem que permitam ampliar as perspectivas do en-
sino de ciencias. 

Atraves de noticias cientificas pode-se localizar, divulgar e discutir 
os temas cientificos de interesse da coletividade, proporcionando uma refle-
xao da influencia que a ciencia e a tecnologia exercem na sociedade. Preten 
de-se assim possibilitar aos alunos o desenvolvimento de habilidades de anali 
se critica de textos, bem como de relato de suas reflexOes de forma simples, 
porem sistematica e organizada. 

PN.SEG.153 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAck NA LICENCIATUBA EM FfSICA, qufmIcA E FATEMLTICA 
Barreiro A C W.. Institut° de Fisica e Quimica de Sao Carlos - USP 

    

Psioologia da Eduoagao 4 diaoiplina obrigatOria dos ours:cm de Lioenoiatura. A definigao 
de semi objetivos e aelegao doe oonteidoe, metodologiaa e bibliografia, muitaa yeses se di 
de forma desoonteztualizada da realidade do,profissional que ee pretends formar, oomo se uma 
86 Paioologia da Eduoagao fosse no tamanho unioo" para. todaa aa lioenoiaturas, 

A especifioidade doe oursoa de formagao dos profeasores de oienoiaa para o 11 e 22 grau 
4 um dado real que nio pode aer desoonsiderado. Assim, a conatrugao doe oonheoimentos paioo-
lOgio0a-eduoaoionaia pelos lioenoiandos, tendo oomo eixo norteador da pritioa do profeasor, 
o prooeaso de enaino e aprendizagem, alioergada pelaa oonoepgaea teOrioas mais atuais vol 
tadaa pais pesquisas e ezperianoiaa feitaa nag. salsa de aula de Flaioa,_Qamica e matem4tioa 

Tal °ease tem deepertado o interesee dos alunos e levado a peroepgao - no moment° tanue, 
mas qua ee pretends garantir - da possfvel rola* teoria-pritioa, neota disciplina. 
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EXPEAIINCIAS DIDATICAS 

Coord.: Eduardo Adolfo Terrazzan (Centro de Educacao - UFSM) 



UMA PROPOSTA DE MOTIVAgA0 PARA 0 ENSINO DE F/SICA BASICA NOS CURSOS 

DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECANICA.'' 

VICTOR FACANHA SERRA, ZINIA DE AQUINO VALENTE, LINDALVA DO CARMO 

FERREIRA - DEPARTAMENTO DE FISICA - UFPg. 

PN.SEG.153 

Em virtude do elevado ntimero. de reprovacao na disciplina Fisica I, nos cursos de Engenha-

ria Civil e Engenharia Mecanica na UFPg., fomos levados a pesquisar uma forma de motiva - 

gio no sentido de despertar o interesse dos alunos, objetivando reverter ou mindmizar esta 

situagao. 

Com base em dados obtidos atraves de levantamentos realizados por alunos dos cursos,elabo 

ramos uma proposta de trabalho visando o aprendizado do conteLdo teeirico de Fisica I. 0 

levantamento realizado pelos alunos constou bisicamente de Pesquisa Bibliogrifica referen 

tes as materias constituintes de seus respectivos curriculos e entrevistas tom profissio-

nais de suas greas de atuagao. 

A conclusgo advinda a de trabalharmos o contelido atrelado a aplicagao do campo de atua-

gao das Engenharias Civil e Mecanica. 

[ii PN.SEG:153 	"OS SIMFOSIOS COMO UMA ALTERNATIEVA EXTRA-CURRICULAR". JOSE CARLOS ANTO  
	 NIO. .Departamento de Fisica dc .Instituto de Ciencias Exatas da Univer 

sidade du AmaZonas. 

Yeate trabalho, avaliamws os diversos simpOsThs realdzados pelo Departamento dE 

sica da Cni'versidade do Amazonas, como uma proposta pedaggica alternativa extra-curric%;,,. 

atividade, oujo tema homenageou figuras histOrl.cws como: Isaac Newton, Faraday, GPlileu; 

straygs 	discussao e anA.lise de alguns pontos por eles.expostos em suas obras, beM como, 

poSgfveiG inflValaCia6 	rontribuiramyara ac ooL3 	 tambem para farer-se 

um ,quesiionazenro dos contetidos programiticos de Fisi:E que'estgo sendo ministrados nas Es 

colas em Kanaus, acontar mudancas, etc. 
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PN.SEG.153 	APLICACAO DE UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA NO LABORATORIO BASICO I 

ZINIA DE AQUINO VALENTE, VICTOR FAgANHA SERRA, LINDALVA DO CARMO  

FERREIRA - DEVARTAMENTO DE F/SICA - UFPg 

A tentativa de despertar o potencfal criativo, a analise critica, o raciocinio lOgico, 

nos levou a fugir do comportamento metodolOgico clgssico em laboratgrio universitirio. 

-0 trabalho foi desenvolvido usando os instrumentais existentes no laboratOrio, porem no 

processo de desenvolvimento experimental que foge o convencional. 

No prdmeiro momento procuramos levar os alunos: desenvolver comportamento de observagao, 

anallsar dados experimentais, interpretar os dados experimentais levando em cOnsideracao 

os conceitos tegricos envolvidos. 

Os experimentos foram desenvolvidos por equipes, as quads propunham os objetivos, ags 

estudo do material fornecido. 

Ao final do curso os alunos realizaram anglise da producao e evolugao dos conhecimentos 

individuais e global. Esta alternativa vem sendo aplicAda a dois semestres consecutivos 

verificando-se comparativamente a semestres anteriores trabalhados de forma convencional, 
que o indice.de aprendizado foi de forma crescente. 



FfSICA PARA MAIN° StCULO XX, Rosa Angell Goncalves Ledo e 
Peuina Coly'Rodripues Barroso Silva, Instituto de Fisica-

UERJ - Raio-X: qualquer aluno conhece este termo. No antanto, quando se per 
gunta o que significa, recebe-se respostas do tipo: "e aquela chapa gue se 
tira para ver se tem alguma fratura" ou He um aparelho que serve para tirar 
radiografia". Apesar de "ensinarmos" tante Fisica aos nossos alunos, no que 
se refere 6. Fisica Moderna e Contemporgnea, que eles encontram am seu cotidi 
ano, suas respostas evidenciam o desconhecimento cientifico do assunto. Na 
forma tradicional de se ansinar Fisica, ngo se est4 levando am conta as ino-
vac -6es surgidas cora o desenvolvimento cientifico e tecnolOgico deste seculo. 
Como forma de alterar esta situagao, decidiu-se escrever textos sobre temas 
referentes Fisica Moderna e Contemporgnea. Entre estes, optamos, inicial-
mente, pela Fisica Atgmica, de onde foi selecionado o tOpico produggo e apli 
cagges de raio-X. Passou-se a elaboraggo de um texto em linguagem acessivel 
ao aluno de 2g grau. Foi feita uma andlise do programa de Fisica, apoiada 
nos livros-textos mais adotados no Rio de Janeiro, uma vez que ngo existe um 
programa oficial de Fisica no Estado. Com  base nesta elaborou-se 
um texto, que pode ser facilmente compreendido por alunos que tenham conclui 
do o estudo dos fengmenos luminosos. 

PN.SEG.153 
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PN.SEG.153 
	INSEKAO DE TOPICOS DE FISICA NUCLEAR NO ENSINO DE 29 GRAU 

CLAUDIO REIS DE SANT'ANNA* - INSTITUTO DE F/SICA - UNIVER-

SIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. . 

Tem-se discutido, que a insercao da fisica contemporanea no ensino de 29 grau 

allada aos fatos e acontecimentos relacionados com o dia-a-dia das pessoas, 

contribuira de forma contundente, para um melhor entendimento de determinados 

conceitos e fentimenos com os quais eles se %Teem envolvidos quase que diaria-

mente, e consequentemente, para que acompanhem o crescente avango .tecnolo-

gico. Contribuindo para essa insergao, escolheu-se a Fisica Nuclear como tema 

para a elaboragao de uma apostila visando a insercao da fisica contemporanea 

no ensino de 29 grau. Por este ser um tema muito abrangente, esta apostila 

contem alguns topicos relacionados com seu surgimento e alguns beneficios da 
Fisica Nuclear aplicada. 

* Aluno de graduacao de Licenciatura em Fisica - Trabalho final da discipline 

de Instrumentacao pare o Ensino II - Professora: Maria da Conceicao B. Lima.  
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Bala 155B 

E/ST6RIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE FfSICA 

Coord.: Sergio de Mello Arruda (Dep. de Fisica - UEL) 

PN.SEG.155B PLANCK, EINSTEIN E QUANTA; 1900-1917 - Sergio de Melo 
Arruda (Depto. de Fisica/UEL e IFUSP) 

 

ESSe trabalho, trata das origens e desenvolvimento da Teoria Quantica 
e do programa qu&ntico einsteniano, analisando as principais contribuicoes 
de Planck e Einstein entre 1900 e 1917. Trata-se de um trabalho preliminar 
que faz parte de um estudo mais amplo sobre as origens da Teoria da 
,Relatividade Especial e sobre as relac6es entre o programa quAntico e 
relativistico dentro do contexto inicial do projeto unificador einsteniano. 
A particularidade desse trabalho consiste na utilizacCo nesse estudo 
hist6rico de mapas conceituais. Tais instrumentos, por meio dos quais 6 
possivel representar sintetica e organizadamente um determinado conjunto de 
idCias, sAo usados com o objetivo de (i) facilitar a compreensao do 
desenvolvimento da Fisica como um processo de construcao de teorias cada vez 
mais abrangentes e complexes e (ii) tornar mais clara as diversas conex5es 
entre a estrutura tedrica e a realidade fisica, o que ocorre na maioria das 
vezes (nos casos estudados aqui) via experimentagAo quantitative. 

PN.SEG.155B 	EVOLWAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO A PARTIR DO ESTUDO DOS 
	  MODELOS ASTRONOMICOS DE EUDOXO A NEWTON, Regina Cely Rodri 
ques Barroso Silva Instituto de Fisica - UERJ. 

0 estudo da evolucao dos modelos astronOmicos foi utilizado para abordar con-
ceitos fisicos tidos como bem conhecidos. No decorrer do trabalho realizado er 
conjunto com alunos do curso de Licenciatura em Fisica do IF / UERJ, questiona 
mentos acerca destes conceitos surgiram. A partir disto, verificou-se que este 
tema apontaria para uma discussao maior sobre metodo cientifico, sistema de re 
ferencial, lei fisica e a validade do empirismo. Para se obter um panorama da 
evolugao cientifica, optou-se por estudar os pensadores / pesquisadores que 
marcaram epoca dentro de um contexto historico-cientifico. Desta forma, estabe 
leceu-se como periodo a ser estudado, aquele marcado por Eudoxo (cerca de 30C 
a.C.) ate Newton (seculo XX), passando por Ptolomeu, Copernico, Tycho Brahe , 
Kepler e Galileu. 



PN.SEG.155B 

Fresnel e o Eter Arrastado 

 

Mauricio Pietrocola de Oliveira - Dept de Fisica - UFSC. 

No inicio do seculo XIX, a Optica ondulat6ria ainda tentava afirmar-se como a base 
conceitual na descricao dos fenomenos luminosos. Entre os varios problemas existentes na 
epoca, a influencia do movimento dos corpos sobre a propagacao da luz apresentava-se 
como um dos grandes desafios. Em particular , a interpretagao da famosa experiencia de 
Arago de 1810, onde a refracao da luz era medida num prisma em movimento, foi 
explicada dentro da visa° ondulat6ria por Fresnel em 1818 com o auxilio de uma hipotese 
sobre o estado de movimento do eter no interior dos corpos. A partir dessa hip6tese, 
Fresnel deduziu uma formula que se mostrou eficiente na interpretacao de todas as 
experiencias de primeira ordem do seculo XIX que envolveram a propagagao da luz em 
situagOes m6veis. 

Nosso objetivo 6 expor a evolugao histOrico-epistemolOgica dessa questa°, 
mostrando suas ligacoes corn a teoria da Relatividade Restrita. 

PN.SEG.155B 
Teoria e Realidade. 

 

Mauricio Pietrocola de Oliveira - Dept. de Fisica - UFSC. 

A fisica 6 uma disciplina extremamente complexa, tanto no que diz respeito ao 
conhecimento acabado, quanto ao processo de obtencao do mesmo. Neste trabalho 
argumentamos que algumas das dificuldades encontradas no ensino da fisica decorrem de 
se subestimar essa complexidade. Em particular, a beleza e a coerencia das teorias fisicas 
parecem sugerir a existencia de dois universos, um logic° e matematico, outro permitindo 
a construcao de quadros representativos da realidade. Esta uma fonte de problemas para 
o processo de aprendizagem, visto que o ensino de ciencias em geral tende a nao valorizar 
essa outra faceta das teorias cientificas, esquecendo-se que a autonomia desses dois 
universos apenas relativa, existindo ligagOes profundas entre eles. 

Neste trabalho argumentaremos que. ensino deve visar estas ligagOes. Nesse 
sentido incorporamos essas ideias num texto didatico acerca do conteudo de circuitos 
eletricos, destinado a alunos de um curso basic° de fisica na universidade. Desse texto 
apresentaremos uma pequena parte, composta pelo circuit° resistivo. 

"INFLUENCIAS EXTRA-ACADEMICAS TIEXFLORADAS NA GENESE DA TEORIA DA RELA 
TIVIDADE RESTRITA DE EINSTEIN". ADELINO ANTONIO DA SILVA R1BEIRO. 
Depa'rramento de FIsica do Initituto de Cigncias Exatas da Universida-
du do Amasonaa. 

C artigo "Zur Elektrodynsmik bewegter X8rper", publicado por Einstein era 1905, apre 

senta uma relevant* dimencao externalista que nio tam rlda 1,..pluradm atravei das' inUmeras aria 
lises histOricas que tratam da g;nese das idgias .ie Eilstein. 

0-pi4abllu deste trabelho g, porcanto, epontir .e articular tais conexCies de 	forma 
a superantel lacuna. 

Da panto de vista do ENSINO DA FISICA, a perc4pcgo destas relacSes atravis do estudo 

deste caso un exemplo bastante educativo, pois realm ao aluno como e escolha de Uma carrei-

ra, a cristivi1ade, o apego a um determinado tema e o 1:1teresse por uma teoria cientifica ou 
cosmovisgo nais abrangente podem ter sido moldados ou eitimulados peias condicaes que permaiam 

uma dada soaieiade num determinado moment() histaiico. 
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"DESEMPENHO DOS ALUNOS DO IFUSP NO EXAME VESTIBULAR E NO 
CURSO" Polonia Altog Fusinato (UEM-PR), Ernst 	W. Hamburger 

(IFUSP), Beatris A.C. Castro (IFUSP) 

Apresentamos o nGmero de formandos 
ca.() da classificac3o no vestibular pare ingres 
primeiros classificados como os gltimos tem ch 
sibilidade um pouco maior para os primeiros. P 
mais detalhes: estudamos o niimero de creditos 
funcao da classificacgo no vestibular e das no 
te exame. Sero apresentados tambem estudos do 
cio-econamica. 

no curso de Fisica da USP em fun- 
santes de 1985 ate 1989. Tanto os 
ance de se formar, embora com pos 
ara os ingressantes de 1989 	-117i 
acumulados em cada semestre 	. em 
tas de flsica e de matemgtica nes 
desempenho versus situacao 	s67-7 

  

PN.SEG.156 

ANALISE DO ENSINO DE FISICA DE 2o. GRAU NO ESTADO DO 
PARANA - ALGUNS DADOS. (*) 

Regina Celia C. Baptista (Equipe Ensino - Nuclei, Regional de Ensino de 
Londrina - SEED/PR); Roberto Nardi (Grupo de Ensino - Depto. de 
Fisica/CCE/UEL). 

0 presente trabalho trata-se de um levantamento realizado no Estado 
do Parana, direcionado para a analise de alguns aspectos considerados 
relevantes ao Ensino de Fisica a nivel de 2o. grau. A pesquisa vem sendo 
realizada junto A SEED/PR, atraves de seus 30 Nucleos Regionais de 
Educagao. Foram levantados dados sobre o numero de professores de Fisica 
atuantes no Ensino de 2o. grau, sua formagao, e sobre as Instituigoes 
onde se graduaram. Dados preliminares indicaram que apenas 10% 
aproximadamente destes docentes sao licenciados em Fisica, devido a 
diversos fatores. Quanto A demanda social verifica-se que o namero de 
formandos nao tem suprido as necessidades das escolas em conseqUencia, 
por exemplo, do numero reduzido de InstituigOes de Ensino Superior que 
oferecem Licenciatura na Area, bem como a taxa de evasao nestes Cursos, 
que 6 bastante significative. 

(*) Monografia do Curso de Especializagao em Ensino de Fisica de 2o. 
Grau (Depto. de Fisica/CCE - CPG/UEL). Apoio CAPES/PADCT/SPEC. 

PN.SEG.156 
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sale 156 	 1 

FORMA00 DE PROFESSORES: AvALiAcko 

Coord.: Polonia Alto6 Fusinato (Dep. de Fisica - UEM) 
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PN.SEG.156 FORMACA0 DE PROFESSORES DE CIENCIAS E MATEMATICA EM MG: 
UM DIAGNOSTIC° COGNITIVO E PEDAGOGIC° . NASCTMPNTO.SS(UFMC. 

Muitos sac) os problemas qae envolvem o processo'cle ensino-aprendizagem e 
a formagao de professores. Buscando uma forma de interagir com a comuni-
dade de professores e sua pritica pedagogica no estado de Minas Gerais, 
a UFMG e a Secretaria de Educageo atraves do CECIMIG firmaram um conve-
nio destinado a atender 1600 professores de Ciencias e 1536 de Matemiti-
ca. A eles esta sendo oferecido em regime modular de 45 horas-aulas uma 
carga horeria total de 180 horas-aula de aperfeicoamento. Em consonencia 
cOmeste projeto estamos elaborando a avaliaceo de performace do grupo es 
tabelecendo am perfil pedagOgico e cognitivo do participantes. 0 perfil 
cognitivo esta sendo estabelecido atraves de questaes que avaliam a es-
tratara em cinco categorias: representacao simbolica,uso de aparelhos e 
inStrumentos de medidas,observacOes,interpretacao a aplicacao de conted- 

do e planejamento de atividades. As claestales formaladas estao sendo cata 

logadas em am banco de qaestOes. 

PN.SEG.156 
	AVALIAQA0 DE CURSOS NO PROJETO RENAF 

Rachel Gevertz, MAST/CNPq/MCT-20921-030 - Rio de Janeiro; Darwin Bassi, 
Roberto Antonio Stemnniah, Departamento de Fisica - ITA/CTA - 12228 -900 - sao Jose dos Campos 
SP. 

Em outra comunicagao para o X SNEF foi feita a descrigao do Projeto Rede Nacional de Aperfei 
goamento em Fisica - RENAF. Nesta, apresentamos um dos aspectos inovadores do Projeto: seu 
processo de avaliagao. Nas etapas I e II ate agora realimadas, em 1991 e 1992, compareceram 
60 professores de Fisica do Ensino de 22 Grau, praticamente 75% dos professores desta disci 
plina na regiao do Vale do Paraiba. 0 Projeto esti embasado em uma estrategia de avaliagao 
que compreende: avaliagao formativa, realizada durante o processo de sua execugao e 	avalia 
gao somativa, global, com analise e interpretagao dos resultados, para retroalimentagao 	e 
eventuais redirecionamentos. A avaliagio interna e feita pela coordenagao do Projeto e a ava . 
liacao externa, por Equipe do Departamento de Educagao da PUC-RJ. Quanto avaliagao fonnstiva, 
cada atividade foi apreciada pelos Professores Docentes, mediante instrumentos de diagn6sti-
co que oontem os aspectos de conteido desenvolvido, metodologia empregada, comunicagao atin-
gida. Na avaliagao somativa, ao final dos Cursos, foram considerados: o trabalho desenvolvi-
do pelos Professores Docentes, 0 acompanhamento dos Professores do Ensino de 32 Grau (Nuclea 
dores),auto-avaliacao,apresentag3es especiais (conferencias), material de apoio, infraestru-
tura e definicao quanto a compromisso do Participante para com o Projeto. Os resultados alum 
cados estao resumidos em Painel exposto no X SNEF. A avaliagao nesta fase do Projeto eviden-
ciou aspectos de impacto, mudancas, necessidades e aspiracaes. 0 Projeto RENAF integra o Pro 
grama VITAE de Aperfeigoamento de Professores do 22 Grau. 

PN.SEG.156 
PROGRAMA INTEGRADO DE ATUALIZACAO CONTINUADA - UM BALANCO DE DOIS ANOS DE CAPACITACAO DE PRO 

FESSORES EM SERVICO. 
C.P. Azevedo, D.G.N. Rancario, G.G. Souza, I. Martins, M.B. Moural M.L.S. Machado, M.L.C. Vas  
concelos, 0.A.G. Pereira, R. Freitas  - N.N.V.Rodriques-CoordenadoriaGeralPedagogica-SEE/RJ 

Em 1991 a Secretaria de Estado de Educacgo do Rio de Janeiro deu inicio ao Programa Integra-
do de Atualizacio Continuada (PIAC), um programa de capacitacgo de professores em servicoque 
tem por objetivo estimular o professor a atualizar-se nos seus conteudos docentes, aprofun 
di-los e refletir sobre eles e produzir seu proprio material didatico. A unidade geradoravro 
PIAC e o Centro de Atualizacio Continuada (CAC). Um CAC e um mecanismo opercacional que ocu 
pa ate 6 salas de uma escola de tempo integral ou_parcial e que atende a ate 120 prgfessorg 

da prOpria escola que sedia o CAC e de escolas proximas, denominadas escolas tributarias. Os 
CAC's atendem ao: Ensino Regular - fundamental convencional e horgrio integral; Ensino Suple 
tivo Jovens e Adultos, Ensino Agricola e Rural; Ensino de 29 Grau;,e funcionam promovendo-
cursos de 48 horas em cada uma das seguintes linguagens do conhecimento: Alfabetizacgo; cien 
cias e matemgtica; integracio social e linguagem corporal. Os cursos sio ministrados por 
Grupo Emergentes ligados a Instituiciies de Ensino Superior e/ou devidamente vinculadosa pro 

jetos aprovados por instituiciies oficiais. 
Neste trabalho apresentaremos resultados da avaliacio do programa no que concerne a atualiza 
cgo em Ciencias e Fisica, atraves de relaterios de professores cursistas, acompanhadores 
instrutores, que discutem as necessidadeS dos professores, as possibilidades de multiplica-
cgo e seu aproveitamento nos cursos. 



PN.TER.151 
UM LABORATORIO ALTERNATIVO PARA 0 ENSINO DE OPTICA. Anto-
nio Carlos de Miranda  - IF/UFF, Isa Costa  - IF/UFF e Lucia 

 

     

C. de Almeida  - IF/UFF. 
Apresentamos uma proposta de construgao de um "Kit" composto de lentes, espe-
lhos planos e esfericos, laminas de faces paralelas, prismas e fonte; utili-
zando para este fim: plastic° de frasco de refrigerante, liquidos transparen-
tes, tubos de PVC, lampada e cartolina. Uma caracteristica importante deste 
"Kit" 	que ele'pode e deve ser construido pelos proprios alunos, concomitan- 
temente com a necessidade de desenvolvimento dos temas abordados pelo profes-
sor. Pela listagem de material que apresentamos pode-se constatar o baixo cus 
to do "Kit", bem como a facilidade de se encontrar em qualquer local os compo 
nentes para a sua construgao. Alem disso, apesar de ainda nao termos resulta-
dos quanto as mudangas de concepgOes dos conceitos de Optica nos estudantes, 
ja observamos a potencialidade do "Kit", na realizagao de diversas atividades 
experimentais no ensino de 20 grau. Acreditamos, deste modo, que este "Kit" 
possa oferecer alternativa ao ensino tradicional de Optica. Contribuindo, as 
sim, para que o professor nao represente simplesmente no quadro negro o con-
ceito abstrato de "sombras", "objeto","imagens", etc. A ausencia de ativida-
des experimentais pode induzir o aluno, talvez, a memorizar e a utilizar, pu-
ramente, as regras da geometria, reduzindo o estudo da optica geometrica ape-
nas a utilizagao de duas ou tres retas. Neste caso a Optica estaria sendo 
transformada em um subcapitulo da geometria, subestimando, portanto, a abstra 
ca0 que nela esta presente. 

PROJETO LABORAToRIO CIRCULANTE DE FISICA (1989-1992) : 
FINAL. Arruda, S.M.; Nardi, R.; Toainho F., D. O.; 
Munhoz, A.  (Depto. der Fisica/UEL). 

PN.TER.151 

8 feita uma avaliacdo final desse projeto cujas atividades principais 
envolveram: (i) construgao de equipamentos e/ou montagem de experimentos 
(eletromagnetismo, fisica moderna, etc.). (ii) atendimentos a 
alunos/professores do 1Q, 2Q e 3Q graus (mostra de experimentos, feiras de 
ciencias, etc.). (iii) disseminagdo na regido da Experimentoteca da CDCC (S. 
Carlos). 

Esse projeto foi importante para a consolidacao de atividades que foram 
posteriormente incorporadas ao projeto de rede RENOP - Rede de Disseminagao 
em Educagdo Cientifica do Norte do Parand.(*) 

(*) Apoio CEC/UEL e CAPES/PADCT-SPEC. 
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sala 151 

O'LABORATORIO NO ENSINO DE FISICA 

Coord.: Isa Costa 	F/UFF) 



MODULOS EM ELETRICIDADE E MAGNETISM°. Ester A. Mateus, Irineu Hibler, 
Loril Leocadio Bueno.  Departamento de Fisica - FUEM. 

PN.TER.151 

Neste trabalho desenvolveram-se mOdulos instrucionais de Eletricidade e Magnetismo , 
voltados para o Ensino de 12 e 22 graus e de acordo com a realidade da Rede Escolar de 
nossa regiio. 

Estes mOdulos, em sua maioria, foram construidos com material de Eicil aquisigio,por 
parte de professores e alunos, e com o intuito de serem utilizados na prOpria sale de au-
la. 

A partir de um levantamento histOrico do Eletromagnetismo, associou-se cada experi - 
mento com a histiiria do seu desenvolvimento. 

EQUIPAMENTOS DE BAIXO CUSTO - UMA COOPERAQA0 BRASIL-PERU. 

Norberto Cardoso Ferreira , Victor Ayma Giraldo
2 

e Rina Edith Quirita Pizarro
2. 1 

Instituto de Fisica da Universidade de S;(3 Pauloi e Universidade Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC (Peru)
2

. 

Como parte de acordo de cooperagelo entre o Projeto Experimentoteca-
-Ludoteca (BID/IFUSP/CECAE), e o Projeto "Olsen° i Construction de Equipos de 
Laboratorio para Fisica Basica" da Universidade Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco-UNSAAC (Peru), serao apresentados alguns resultados desse programa. 
Em particular, sera mostrada a serie de pesquisas utilizadas pela professore 
Rina Edith Quirita Pizarro em seu trabalho de Tese de Licenciatura para obten-
gao do titulo de Professor de Ciancias Fisicas e Matematicas na UNSAAC. Tra-
ta-se de uma seqUancia de experimentos que usa uma balance de baixo custo e 
de grande sensibilidade. ApOs serem discutidos conceitos como: centro de mas-
sa, equilibrio de um corpo, de "proto-balancas", chega-se construgao da ba-
Lange propriamente dita. Serao apresentados alem da seqUancia que culmina na 
construgao da balance, uma serie de experimentos que podem ser realizados com 
com a mesma: calibragao, discussao sobre padr6es de massa, determinagao de 
densidades, principio de Arquimedes, etc.. 

PN.TER.151 

"A ESTRUTURACAO bo PROPRAMA: LABORATORIO ATRAVES DE EXERC1CIOS FISICOS" 
JOSE PEDRO CORDEIRO. Departamento de Fisica do Instituto de Clincias 

Exatas da Universidade do,Amazoaas. 

PN.TER.151 

Neste trabalho sintetizamos e comentamoa aluns dados obtidos nas diferentes fases 

prc‘grams; "Lahoratarios atfaveb de exercicios fisicos", Com o objetivo de aplicar conceitos da 

fisica atraves dos exercicios efetuados, verificar moti7agio dos alunos para mudanga efetuada 

e propor uma ppssivel mudanga no Laborat5rio dP Fisica Fundamental na Universidade do Amazonas. 

85 



86 

UMA PROPOSTA PARA 0 ENSINO DE ONDAS 
Simone Grellet Pereira Fernandes - USC 

0 trabalho desenvolvido constilui um estudo qualitativo que buscou avaliar um conjunto 

de atividades praticas planejados para introduzir ad aluno o assunto ONDAS, tema bastante 

abrangente e abstrato. 

A implementago envolveu tres etapas que obedeceram a um ordem crescente de dificulda 

des no que diz respeito as abstragoes necessaries ao entendimento. Assim, cada fase englo 

bou a(s) anterior(es) e as tres foram divididas em dois momentos: 

1) Manuseio do material fornecido, observaggo dos fenomenos ocorridos e relato escri 

to dos aspectos observedos. 

2) Discuss5olsobre -ccque foi observado, onde cada grupo de alunos relatou suas 	obser 

vagoes oralmente, expos suas dUvidas e questionamentos. Iamb& nesse momento foram introdu 

zidos pela professore nOvoS elementos para a an4lise dos alunos. 

Os dados foram obtidos durante esses momentos atraves de observagaes da professore e 

relatos orais e escritos dos grupos. Apesar dos problemas identificados no desenvolvimento 

da atividade, conclui-se que 6 possIvel aos alunos desenvolverem um raciocInio lOgicosa par 
tir de questoes geradas na observaggo do concreto, conduzindo a conclusaes abrangentes  
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PN.TER.151 
DEXONSTRA40 EN TEORIA CINaTICA 
BARREIRO. A.C.N.: REDONDO, D.N.; AZEVEDO LIAM, PA.; alaxANo, E.; 
SOUZA. A. 
Inatituto de Fisica e QuImica de Sao Carlos - USP 

A dificuldade pars se ensinar Teoria Cinetioa aos alunos do 20 grau, motivou deoisgo de 
se desenvolver mini-ours°, Jr. disoiplina de Praioa de Ensino de Ffeicat da Lioenciatura do 
IFQSC-USP. A opci° foi por demonstraoao prgtioa. Dovido quase inexistencia de equipamentos 
pass tal, foi construido instrumento, aperfeicoado do§ modelos meo;nioos primitivos, e que os 
eupera no que se refers a utilizaoao de material faoilmente enoontrivel, de baizo ousto e 
simples confeocao, bem oomo quanto‘a faoilidade na demonstraiao. 

Entendendo-se que a aula demonstrativa ; um recurs°. didatioo valioso part estimular a 
curiosidade, deeenoadear o interesse e, oomo oonsequenoia, promover a motivacao, buscou-se 
aloancar a oompreensio dos conoeitos envolvidos, por analogis. Tal recurs° alternativo tem 
se mostrado efioas, ji que nos joyous do infoio do 20 grau, o pensamento forual nao se enoon 
tra plenamente desenvolvido. 

' Com a finalidade de possibilitar a visualizacio e tranafeAnoia oompreensfvel e signi-
fioativa dos oonceitos bisicos da Teoria Cinaioa, o instrumento foi efetivamente utilizado 
e os reaultados foram bastante satisfattirios. 



OBSERVANDO UM ECLIPSE DA LUA - UMA PRATICA DO ENSINO DA'AS-
TRONOMIA - Ozimar S. Pereira(IFUSP/SAAD) e Carla G. Bohmer(SAAD)  

A prgtica experimental estg ausente das nossas aulas hg muito tempo. Da 
mesma forma, a pratica observacional tem sido muito pouco aplicada para o es-
tudo de fenOmenos importantes como os eclipses. 

Gs autores , juntamente com outros sOcios da SAAD, organizaram a obser-
vaggo do eclipse lunar de 14-15 de junho de 1992 na cidade de ITU-SP por 20 
estudantes de 12 grau(5 A a 82 serie) do INSTITUT° EDUCACIONAL STAGIUM de Dia-
dema 

Os resultados dessa observacgo sergo apresentados no painel na forma de 
fotografias e de um relatOrio geral. 
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sala 152 

ENSINO DE CIENCIAS NO 12 GRAD 

Coord.: Ozimar S. Pereira (IFUSP/SAAD) 

CURSOS DE ASTRONOMIA PARA PROFESSORES DE CIENCIAS DO PRIMEI 
RO GRAU NA IMPLANTKAO DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTA-

DO DO PARANA.Cleiton Joni Benetti Lattari-Instituto  Municipal de Ensino Supe - 
rior de Assis; Rute Helena Trevisan-Universidade  Estadual de Londrina. 
4 nova Proposta Curricular do Estado do ParanA, para o ensino de Ciencias no 
Primeiro Grau, prop-6e novos eixos norteadores, os quais tem a fungao de enfo 
zar conteUdo numa perspectiva de totalidade, desenvolvendo o trabalho com os 
zonceitos fundamentais e suas inter-relagOes. Entre os tres novos eixos norte-
adores, estao as Nogaes  de Astronomia,  que nos levam a uma visao do homem den-
tro do Universo. Procurando sanar uma deficiencia dos professores de ciencias 
do primeiro grau, oferecemos dentro do Curso,de Ciencias ofertado pelos Na - 
oleos Regionais de Ensino do Norte do Parana(Apucarana, Cornelio-ProcOpio , 
Ivaipora e Londrina), um curso de Astronomia, apresentando dezoito experimen-
tos caseiros, incluindo aulas praticas que empregam o prOprio aluno como par - 
te do Universo(sol, lua, planetas, estrelas, etc) no estudo dos corpos celes - 
tes e seus movimentos. 0 curso teve o objetivo de levar o professor, em sala 
de aula ( ou no patio do colegio), a apresentar para os estudantes as relagOes 
fundamentais do Homem com o espago, tempo e a energia do meio que o envolve, 
de uma maneira didetica e de fAcil aprendizado. 

PN.TER.I52 



ABORAT6RIO DE FfSICA NO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU DENTRO DA 
PN.TER.152 	OVA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DO PARANA . Rute Helena 

,Trevisan - Universidade Est,adual de Londrina; Regina Celia Javarani Prati , 
Maria Jose da Costa Souza - Fundagao de Ensino Superior de Palotina; Cleiton  
Joni Benetti Lattari - Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. 
A compreensao de processos e conceitos de fisica, pelos alunos do primeiro 
grau depende entre outros fatores, de bons materiais auxiliares de ensino, is-
to e, de material de laboratOrio e texto para o aluno e professor. Consisderan 
um dos eixos norteadores da nova Proposta Curricular para o Ensino do Primeiro 
Grau do Estado do Parana ( Transformageo e Interagao de Materia e Energia), a 
total ausencia de material de labbratOrio nas escolas ptiblicas e, a escassez 
de referencias bibliograficas, propomos um conjunto de 15 experimentos casei - 
ros de eletricidade e magnetismo, de facil montagem e manejo, acompanhados de 
um texto para o aluno e professor. Estes experimentos este° sendo aplicados, 
inicialmente a um grupo de 30 alunos de 59 serie, do Colegio Estadual Padre 
Anchieta de Ensino de 19 e 29 Graus, da cidade de Assis Chateaubriand. 

OBSERVANDO 0 CgU EM ONDAS DE RADIO. Cleiton Joni Benetti  
Lattari- Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis ; 

Rute Helena Trevisan - Universidade Estadual de Londrina. 
Homem tem observado o ceu por um longo tempo atraves da janela Optica da 

atmosfera terrestre (faixa de comprimento de onda de 	A 0,3 um ). Porem, fo 
no seculo XX, mais precisamente na decada de trinta, que descobrimos a jane-
la de radio da atmosfera (faixa de comprimento de onda entre 30m e 10 mm) 
propiciando a descoberta de um novo universo. Por ser uma ciencia nova, mui-
to pouco se discute a nivel de 19 e 29 graus sobre a Radioastronomia ( sub - 
area de astronomia, eixo norteador de ciencias na nova proposta curricular 
do Parana) e sua importancia no desenvolvimento cientifico e tecnolOgico. 
Este projeto pretende ressaltar de forma didatica, algumas das caracteristi-
cas mais importantes da Radioastronomia para sua discussao em sala de aula. 

PRESSAO: OFIC1NA PARA PROFESSOPES DE 19 GRAU - RESULTADOS 
DE UMA EXPERIENCIA. Norberto Cardoso Ferreira, Ma-

ria Cristina Duarte, Suzana Botelho (IFUSP) e Francisco Hernani Facundo - SME 

Dentro do programa de formaga.o permanente de,professores, o proje- 
to Ludoteca-Experimentoteca tem colaborado.com  a Secretaria Municipal de Edu- 
cacao da Cidade de Silo Paulo. Um exemplo dessa cooperago foram as 	oficinas 
sobre PRESSA0 realizadas no Ncleo de Aga.o Educativa de Veleiros, (NAE-6), des 
tinadas a professores de 19 grau. 0 curso buscou maneiras de dar subsidiosaos 
professores participantes, bem como sugerir atividades que pudessem ser desen 
volvidas com seus alunos. 

Procura-se, durante a oficina, desenvolver atividades relacionadas 
a pressao atmosferica, tensao superficial, densidade, empuxo, etc. 

,/ No painel ser'io mostradas as atividades desenvolvidas, o material 
construido pelo grupo participante e as questges principais surgidas durante 
o processo. 

Por fim, apresentar-se-e uma sintese da aplicabilidade dos experi-
mentos• apresentados numa populacZo de estudantes de 19 grau. 
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PN.TER.152 A FISICA NOS LIVROS DE CIPNCIAS DO 12 GRAN*. D.R.Teixeira (sEF/sP) , 
c Toscano(SEE/SP), M.R.Kawamura(IFUSP), Y.Hosoume(IFUSP), E. Barolli 
(USP/UEI). 

Esse trabaiho apresenta uma analise preliminar de quatro dos livro-textos mais 
utilizados no ensino de Fisica na 8i serie do 12 grau. Ao longo do process° de investigageo, 
foi construido um quadro de,categorias que norteou a referida analise destacando-se as se-
guintes categories: 0 gonteudo de Fisica (seus temas, o que e privilegiado, como aparece); a 
vinculaggo,desse conteudo com a vivencia do aluno (aspecto do cotidianc que comearece e de 
forma ele e apresentado); a concepgeo de ciencia (a enfase e a forma pela qual sap apresenta 
dos os aspectos histOricos) e, as agoes propostas aos alunos (sua natureza: escrita, oral,eR 
perimehtal e,com qual objetivo: repetitivo ou elaborativo). Os principals resultados indicaF 
que os conteudos sao os mesmos do programa do 22 grau, apenas tratados de forma mais resumi-. 
da e fragmentada; sao enfatizadas excessivamente a definiggo e a memorizag5o de conceitos 
mUitas vezes abordados de_forma imprecisa; as ag3es dos alunos sgo limitadas praticamente a 
puvir/repetir as.informagoes; as concepgOes dos estudantes acerca dos fenomenos sgo totalMen 
re ignoradA; a ciencia e apresentada de uma forma pronta e acabada e a historia da ciencia-
e abprdada apenas naforma de suscintas biografias de alguns cientistas que aparecem isolada 
mente. Pretende-se, atraves dessa analise, fornecer instrumentos para que os professores de-
ciencias reflitam criticamente sobre os livros didaticos que utilizam e, consequentemente , 
sobre suas proprias priticas. 
) - 

* Apoio usP/Bic. 
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sala 153 

EXPERIENCIAS DIDATICAS 

Coord.: Susana de Souza Barros (IF/UFRJ) 

A CONSTRUC/q0 DO CONHECIMENTO DE FISICA ATRAVES DE PESQUISA 
BIBLIOGRAFICA E TRABALHO EM GRUPO - S.H.A.de Almeida e S.de 

S. Barros, Grupo de Pesquisa em Ensino de Fisica - I. de Fisica - UFRJ. 
. Objetivos: 1.Provocar nos estudantes a aquisigao de conhecimento atraves da 
busca sistematica de informagOes em fontes confiaveis. 2. Levar os alunos atra-
vas da pesquisa a entender:os principais conceitos da mecanica classica,a evolu 
gao histerica das principais ideias de forga e movimento e a relagao entre elas 
. Instrumentos Utilizados:l.Livros didaticos 2.Recortes de jornal e revistas 3. 
liestionArio de avaliagao. 

Esse trabalho piloto foi realizado com estudantes secundarios-22serie- 22 
grau, escola noturna,carga horaria minima, onde nao 6 possivel tratar a Fisica 
quantitativamente. 

0 trabalho teve por base, a construgao dos conhecimentos fundamentais da 
mecanica atraves da pesquisa bibliografica e trabalhos em grupo,tratando,a,evo-
lugao histOrica e conceitual das idaidas de forga e movimento,a partir das idei 
as de AristOteles,chegando as ideidas atuais e,a discussao dos conceitos basi-
zips necessarios a compreensao fenomenolOgica da mecanica e seus limites de apli 
cacao6 trabalho foi realizado durante 6 aulas,nesse tempo os estudantes tiveram 
liberdade para pesquisar, discutir e compartilhar informagOes,sob orientagao dc 
professor, e ao final, elaborar e apresentar.paineis para toda a turma. 

PN.TER.153 

PN.TER.153 ASSESSORAMENTO A FORMACAO DE PROFESSORES DE CIENCIAS E 

F/SICA EM SAO JOAO DEL REI: A EXPERIENCIA DO NPC .NASCIMENTO,SS(UFMG)  e 

VENTURA:PAULO CESAR (FUNRET)  
0 Nacleo de Professores de Ciencias e Edacacao Ambiental de SJR- NPC,foi 
criado em Dezembro de 1990 a partir de reuniao de professores da cidade 
atrves do SINDUTE e dos professores do DCNAT/FUNREI.0 objetivo principal 
da formacao do NPC se sitaa no assessoramento permanente a cinquenta da 
cidade e o atendimento distancia de cerca de cento e vinte professores 
das cidades vizinhas clue compo5m a 21a DRE.As atividades do NPC sao desen 
volvidasprocurando: aprofundar discassOes de conteddo e de abordagem; 
fornecer aos professores instramental analitico ao exercicio professional 
competente,promover o intercambio de experiancias. Das atividades realiza 
contamos com Ciclos de Seminarios, Encontros Regionais e Locais, publica-
cao de boletins informativos e cursos de curta daracao. 
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I 	PN.TER.153 	j 
OS PROJETOS DE ENSINO DE CIENCIAS E A,ATUALLZACAO CONTINUADA NO RIO DE JANEIRO. 

Guaracira G. de Souza  e Isabel Martins  - Programa Integrado de Atualizacio Continuada/Coorde 
nadoria Geral Pedagogica/SEE-RJ. 

Entre as diversas atividades que integram o Programa Integrado de Atualizacio Continuada da 
Secretaria de Estado de Educacao do Rio de Janeiro esti a acio especifica de formacio conti 
nuada para professores da rede piblica. Este trabalho acontece atraves de cursos de capaci-
tacio realizados nos Centros de Atualizacio Continuada. Tais cursos sio ministrados por 
grupos emergentes ligados a Instituicies de Ensino Superior e/ou devidamente vinculadosa pro 
jetos aprovados por instituicies oficlais que trabalham. 
Neste trabalho nos referimos a anilise destes projetos nas diversas areas de conhecimentos , 
realizado para efeito de selecio, conduzida da seguinte forma: primeira leitura paraselecio, 
caracterizacio quanto a pressupostos teOricos e metodolOgicos e construcio de matrizes de: 
linguagens x categorias educacionais e linguagens x conceitos chaves. Apresentaremosumadis 
cussao especifica em, relacio aos projetos nas ireas de ciincias e fisica, que permite nao 
sci um mapeamento destes projetos como tambim comparacies e o estabelecimento de relaciies teO 
ricas entre ales e as diretrizes da SEE/RJ. 

PN.TER.153 	A OPERACIOYALIZAgA0 COrCEITUAL ENQUAKTO ESQUEMAS GRAFICOS 
,I7 REPRESEETAVOES DOS COrCEITOS ATUArTES EM FENOMEnos FISICOS. Eroni Gampert  
qoannemberq e Fabio da Purificacao de Sastos,Esco1a  Estadua1 de 22 Grau cecy 
eite Costa e FEUSP. A partir da constatagao de que os alunos nao conseguem 
epresentar adequadamente os conceitos fisicos, inferimos sobre a nao operacio-
allzacao conceitual dos mesmos. Passamos a estudar os conceitos fisicos e a 
peracionalizacao conceitual, do ponto de vista teOrico. Construimos a ap1ica-
os.um instrumento diagnostic°, constando de um sistema fisico (bicicleta), 
nquanto equipamento gerador (BASTOS, 1990), dnde os alunos deveriam represen- 

. ar as forcas atuantes,..,:em situagOes distintas e especificas. Realizamos a aria-
lise dos resultados obtidos, 'a luz do referencia1 tearico, construido.com  base 

m MENEZES(19B0),'GREF(1991) e BLACKOOD (1969). Na conclusao, no que diz res-
eito a operacionalizaCao conceitua1, indicamos caminhos no sentido de coloca-

la como componente essencial do processo educacional dialOgico na disciplina 
de Fisica. 

AVAII4T E :.:CTIVac!C Haria Helena Dias dc Camer:e*t 
n6s ,orofessores nos emr)ol7armos O.D1 	conte'.5do a ser trata- 

do em Bala de aula Fazemos um ..,-rande discuroo... demos exemolaz... e oalmoz da 
sala de aula com a sensaglo de que nosca aula foi de 6ti:Ja cualfdade. r:as e a- 
valiaAo nos mostra o contrario... a classe 	 o 	acoateceu? Esta 6 
uma questclo muito seria e consideramos que ao resolvt-la ta:,,oem tere.T.)z resol-' 
vidm outra ainda mais importante. Com  este traloano procuruas moztrar 	mo- 
tive:A° e aprendizag-em ectap interliadas. Descrevereaos oc precedimentoc cue 
adotamos no desenvolvimento'Oe um curs:" de fisica no 2= c:rale, abordando as leis 
de NEWTON. Frocuraremos caracterizar o interesse e a otivaeZo doo alunos atra-
ves de comportamentos concretos. C desenvolvimento do curs° aTresenta ativida-
des escolhidas e avaliacZes corresoondentes dentro de um planejaeeato cue se 
proponha partir das concepOes. dos alunos. Os resultados das avaliag3es permiti-
ram reformular a secitltncia de atividades, reforeando ms_nontos crlticos na com- 
preensao dos conceitos da fisica. 0 resultado importante deste 2rocedi.7:ento 	a 
mudanca conceitual sobre o papal da-avaliacao no plane,lamento didgtice: reali-
mentacao do programa cuja meta a aprendizaTem efetiva. 

* EEPSG "Dr Paulo Arailjo Novaes" 
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PN.TER.153 	UM PROJETO DE FISICA PARA,UMA PROPOSTA ALTERNATIVA DE ENSINO DE 29 
	  GRAU. LORIVAL FANTE JENIOR (COLECIO PIRACICABANO e CENA/USP),MARIA 

LOURDES MAROS° ALVES(COLEGIO PIRACICABANO) e MARIA LGIZA SAMPAIO (COLEGIO PIRACICABANO). 

0 presente trabalho foi realizado no ano letivo de 1992 com alunos do 29 grau no Colggio Pi-

ricicabano- Piracicaba-S.P.. Esta escola desenvolve uma proposta pedagggica diferenciada que 

permite a aplicacio de metodologias de ensino ngo convencionais. Os objetivos educacionais 

sgo definidos com base numa concepcgo crItica de educagio, onde o papel bgsico da escola g o 

de auxiliar na formacgo de indivIduos reflexivos, criticos, questionadores e participantes. 

0 29 grau colegial tem como metas a formacgo geral ampla do estudante, bem como a preparaggo 

do mesmo para o 39 grau. Tendo em vista os objetivos desta proposta pedagggica e os objeti-

vos especIficos do 29 grau, bem como da disciplina, o projeto foi concebido com 0 intuito de 

oportunizar o desenvolvimento do reciocinio Iggico, o desenvolvimento de uma postura acadg-

mica e a aquisic-io de conceitos bisicosda discipline. 0 princlpio metodolggico norteador foi 

a aproximaggo teoria-prgtica, atravgs da aplicacgo do mgtodo cientIfico. Os resultados obti-

dos com a aplicagao deste projeto dentro de uma proposta alternativa de ensino foram muito 

satiafatgrios, indicando que a continuidadedo projeto g totalmente vigvel e de grande impor- 
rAhria acadgmica.  



REPRESENTAOES MENTAIS E MEMENTOS QUALITATIVOS - Lizete Maria Or-
quiza de Carvalho, Faculdade-de Engenharia de Ilha Solteira/UNESP; Al-
berto Villani, Instituto de Fisica/USP. 

Neste trabalho, apresentaremos ama parte dos resultados de uma pesquisa, realizada na U 
niversidade de Sao Paulo e na Universidade Estadual Paulista, cancinco estudantes de segun-
do grau, entrevistados sabre colisees. Cada entrevista teve duraggo que variou entre 90 e 
120 minutos e foi gravada em audio ou em video. Durante a entrevista, foram utilizados vi-
rios aparatos experlmentais que_cada estudante podia manipular, repetindo as experiencias pro 
postas ou modificando as situacoes, a vontade. 

A analise das entrevistas forneceu evidencias de que a relagao entre o desenvolvimento 
cognitivo e a observagao de experimentos simples e ambigua, oscilando entre uma consideragao 
rotineira dos resultados meramente qualitativos e um incentivo reflexao. 

De um lado, o comportamento e a perspectiva dos estudantes frente aos experimentos foi 
marcado pela dificuldade na escolha e na observacao dos detalhes importantes de cada expe-
riencia. Eles manifestavam tendencia a descrever as situagges com pouca precisio, a repre-
sentar de maneira perceptiva as diferengas entre os varios experimentos, e a atribuir pouca 
relevancia aos eventos cientificamente mais significativos. De outro lado, paradoxalmen-- 
te, apareceu como significativa a potencialidade das observagges experimentais para motivar 
intelectualmente os estudantes, principalmente quando seus resultados apareciam camo surpre-
endentes e eram objeto de seguidas repetiiges, nestes casos, 0 efeito do envolvimento dos 
estudantes foi a corregao das suas previsoes e das interpretagaes tegricas que as geraram, 
e tambem o aperfeigoamento de sua capaci4ade de observagao. 

PN.TER.154 

ESTUDO CCMPARATIVO ENTRE CONCEITOS VIVENCIAS EM 6PTICA PRESENTES EM 
=NOS DE PRIMEIRO GRAU E ALUNOS DE PRIMEIRO PERIODO DE GRADUA00 EM 

FISICA. 
Pereira. K.M.F.G.(1), Pereira, A.P.D.(1), Andrade, M.R.(1),  Gongalves-Ledo, 
R A (2). 
1. Alunos de graduagao da licenciatura em Fisica - IF/UERJ 
2. Instituto de Fisica ' 	UERJ_ 
Os conceitos vivencias trazidos pelos alunos de primeiro grau is sales de au 
la sao substituldos, durante o segundo grau,por teorias que tentam modificar 
a explicagao de sues experiencias pessoaii. Porem muitas dessas ideias nao sc 
frem real mudanga, sendo apenas adaptadas as novas informagoes. De um modo 
geral observa-se que 0 instinto o fator principal para qualquer anilise da 
natureza, pois quando o aluno questionado de forma mais subjetiva,sua res 
poste nao vem fundamentada nos conceitos por ele adquiridos. A anilise compa 
rativa dos conceitos presentes em Optica antes e depois do ensino de segundo 
grau foi feita mediante a aplicagao de um qtmstiongrio, com perguntasobjetiva 
e discursivas aplicado a dois grupos de alunos. 0 primeiro grupo pertence ao 
primeiro periodo do curso de graduagao em Fisica da Universidade do Estadodo 
Rio de Janeiro, o segundo grupo pertence a setima serie do primeiro grau de 
uma escola perticular, tambim localizada no Estado do Rio de Janeiro.Este ar 
tigo, entao, relate que o ensino de segundo grau, na forma como lecionad 
atualmente, nao leva o aluno a assimilar os conceitos cientificos relacionados 
aos fenamenos ocorridos na natureza. 
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sale 154 

PESQUISA EM ENSIMO DE FISICA 

Coord.: Lizete Maria Orquiza de Carvalho (Fac.de Eng.de Ilha 
Solteira/UNESP) 
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PN.TER.154 	1AS DIFICULDADfS DO ENSINO CONSTRUTIVISTA NUMA AULA SOBRE 
INERCIA - Ozimar da Silva Pereira (IFUSP) 

0 objetivo do trabalho 	apresentar as dificuldades encontradas no desen 
volvimento de um ensino construtivista numa aula sobre inercia para estudante-g 
de 2ggrau. 

Essa experiencia foi realizada dentro da disciplina de p6s-graduag"ao 
"Construtivismo e o Ensino de Ciencias" ministrado pela prof4 DrgAnna M.P.Car-
valho(FEUSP) como trabalho de fim de.curso no 12 semestre de 1991. 

Foi desenvolvido um mOdulo de ensino para o topic() PRINCIPIO DA INtRCIA 
a ser ensinado em duas aulas em condigOes normais de trabalho escolar. Parti-
ciparam dessas aulas 13 estudantes do INSTITUTO CONCORDIA (Campo Limpo-SP - 
capital). Os alunos compareceram voluntariamente es aulas fora de seu horerio 
rio regular, participando ae todas as discussees e avaliagOes. 

0 resultado das avaliagOes foi analisado atraves da Matriz de Flanders 
e atraves da Matriz de Evoluceo de Respostas, criada pelo autor. As anelises 
quantitativa e qualitativa mostrai'am dificuldades besicas na realizage-o de um 
ensino construtivista. 

UMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA PARA 0 ENSINO DE PROPAGACAO DO 
CALOR. Isa Costa  - IF/UFF, Luiz Fernando Sbruzzi  - IF/UFF. 

No tentativa de colaborar para uma maicr efic6.cia do ensino de Fisica, langa-
se mOo de uma metodologia centrada no aluno, respeitando suas concepgbes al - 
ternativas, atraves de um conjunto de atividades tearicc-experimentais cujas 
finalidades sOo reforgar as concepgoes alternativas cientificamente corretas 
e levam os alunos a reformularem suas concepgoes cientificamente erradas. Pa-
ra ser posta em pratica a metodologia citada foi escolhido o tema PropagagOo 
de Calor tendo em vista que na literatura pouccs trabalhos j6 trataram do mes 

- mo. Fica comprovada a influencia das atividades tearicc-experimentais na mu - 
danga conceitual dos aluncs. 

PN.TER.154 
	

UMA OBSERVAQA0 DA FRUTIBILIDADE DO CONCEIT° DE CALOR E 

TEMPERATURA. Rassimento,L.4Campoak°.dalCarvalhoiA.K.P.(camWtRoinasa.R.; 

Tei xlm.0.1413. 

Durantstodo o 2o.aamestrm de 1990, foram gravadam ern video. as sulks minim- 

trades par um prallessor de:Fisica.Estem aulAs abrangiam m conteddo de Ter- 

que fora pr4viaments planeladaiohjetivando uma Nudanqa Conceitual. 

Neste trabalhoforam dastacadms:om momentom am qua° novo conceit°. - Me-

dale CiluStico:de Calor a Temperatura - era emplicitado pelo profassor au 

pelos alnnos4naeLreiaq6em con conceitom come *odor especiftcm, aapacidade 

tArsios,ote. 

Obmassamomque eats objetimmaa to/ integraiments cumprichme apontamom poi 

sivois mums- 

PN.TER.154 
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UMA APLICAcA0 INGENUA DO METODO DE MONTE CARLO 
vIstiALizacao DS ORBITAIS 

Mario Coto  Verissimo M. de Aquino,  Dpto. de Fisica/CCE - TJEL, Caixa Postal 6001, CEP 86051 - 
Londrina, PR 

Apresenta-se uma tecnica relativamente simples de se obter a visualizacio de orbitaia at6micos e 
de outros sisternas simples utilizando o Metodo de Monte Carlo, tendo como ferramenta um microcom-
putador. 0 programa, de facil opera* , presta-se como material diditico para a ilustraciode orbitais 
e outros sistemas simples, diretamente na tela do microcomputador. 0 programa disponivel contem 
aplicacOes para unla particula confinada nurna caixa unidimensional e o atom° de hidrogenio para os 
quatro primeiros nweis de energia, alim da visualizayio do efeito Stark no nivel 
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Bala 155A 

ExPosigass E SIMULAck0 COMPUTACIONAL 

Coord.: Mario Goto (Dep. de Fisica - UEL) 

AUXILIO COMPUTACIONAL A APRENDIZAGEM DA 
FISICA (ELETRICIDADE) 

Alexandre Cissio Guimaraes e Ronaldo Luiz Neves Pinheiro - 

A escola brasileira tem uma deficiencia cronies de meios auxiliares ao ensi-
no de fisica, particularmente em equipamentos de laboratorio que permitem a 
visualizacao de fen6menos em estudo. Uma forma de superar as deficiencies e 
atraves da simulagao em computadores, onde se pode representar um fenOmeno 

- fisico e estudar o impacto da variacao dos parametros que o influenciam, in-
clusive com animaao grafica. De computadores, 'atualmente, muito embora nao 
.sejam um objeto comum nos lares brasileiros, estao ao alcance de grande par-
te dos estudantes, atraves das universidades. Este projeto tem por objetivo 
montar uma biblioteca de programah de computador para apoio ao ensino de ele 
tricidade basica. Escolheu-se trabalhar com o Turbo Pascal, pelo fato de ser 
uma linguagem bastante difundida no meio estudantil e pelas facilidades .que 
apresenta em modo grifico. Os programas serao gerenciados por um "software" 
auto-explicativo e auxiliarao na resolucao de quest6es especificas da eletri 
cidade, tranzendo explicagoes para o usuario e proporcionando a.visualizacao 
de fenOmenos e do process° de resolucao de problemas, resultando, consequen 
temente, numa compreensao mais ample da teoria em questao. Sao etapas do pro 
jeto: (a) proceder a uma minuciosa revise° de literatura: (b).selecionar os 
programas; (c) implementer os prograrnas no computador; (d) desenvolver progra 
mas para as areas nao atingidas pelos ja exlstentes; (e) estruturar os pro-
gramas num "softeware" auto-explicativo.  

PN.TER.155A 
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'7"-"-; DE UM Di 	DIPATICO EM PC 
CQ1217,ner) 	 ,.:, DE FISICA. Mirica!i 

AN) 
TIA71 F.=;TArt.,-L '7 EDUCAcA0 T7CNOLOGICA 

:=:01,!ZA- - 
A niv,F,-L 	de' 2,erkoi 	 cori.,en1:6rio: ... 	fulano 61,3sta da 
dieeiptio de 	 :314 	 regra (quael geral a 
averse° r.or 	 Clnde ±:.eside a ro dieto? tiAita conta? E 

▪ abet.rat:,)—.'? 5 fr,,ic 	ensino de Fisica com 
.base TI,Ds m6tc,d0L:!. c,,rvennio,:eie (3.ivree 	 tl.:2-ro-i-sa.liva do 
Proteor) tenl nt, 	 e,tinientes fla oompreonsao Por .Parte 
doe estxdantez,, 	 ccfneirof, 	 e leis fundamentais. 
Dlante .deste 	 pernebt,.-i,e 	 de ,.-Q.=.:car novas t."..enic&.-:. 
o Tecure.o; 	 ocm c desenvolvimento 
tecnolocc3. 0 :?reento 	 prc,pi3e o uso de coml.,- nt3::r oomo um 
d3s reoursoe 	emw.iliar 25 de.her-7-.. do corlir...i,n.tr, 
de fer.m 	topn-1,:e 	 03m E 	 d3s recursos 

c • d, 	

• 	

e'Ltre 	 ee 	 Hardwares 
ofef.eem. Tomp.De .7;omo e:,,e,f1p1 	0 m:;..'Jimert3 circ-Jv.dar, que apesar de 
muito preeente. nc, 	 eetdo 	 grau ,de 
ebstrao 	 ,a,,n7, 5 e-j..11-15,:. 	3m i,,oTT, 	i.orna dirioil. 
A3 t.elactje,2, entre as r.-.edidae d.3 cjr31;nfer:7,nci,i tornam-se tambem de' 

pompneen, 	 npro:-..enz.adafr. 	 os recursos 
•• 

PN.TER.155A ENSINO DA RECONSTRUCAO DE IMAGEM NA TOMOGRAFIA ASSISTIDO 

POR COMPUTADOR PARA ALUNOS DE GRADUAQA0 DO CURSO MEDICO. Rogerio  Neria, Alice 
T. Ferreiraa, Paulo  B. Paivab  e Daniel Siqulemb.  aDepartamento de Biofisica 
TbCentro de Informatica em Escola Paulista de Medicina, Sao Paulo, 
SP. 
0 desenvolvimento da tomografia computadorizada tem sido muito grande nos 
laltimos anos e sua aplicacao em diagnostico constitui rotina'atualmente nos 
grandes centros medicos do pals. Tornou-se, por isto, .necessario introduzir 
os principios basicos de reconstrugao de imagem tomografica no curso medico 
da Escola Paulista de Medicina. Para alcangar tal objetivo, tal assunto foi 
abordado com aula tearica, apostila e um "software" educativo. Este Ultimo 
foi elaborado em BASIC para microComputadores compativeis ao IBM-PC e 
consiste numa simulacao em que o aluno propoe uma figura e, introduzindo 18 
numeros que correspondem aos valores de 18 integrais de raio de determinadas 
orientageies, reconstrOi a mesma utilizando o microcomputador. A imagem que 
aparece no monitor 6 tridimensional e sua perspectiva pode ser modificada de 
maneira a se obter uma melhor compreensao do que vem a ser um tomo e a sua 
disposigao no espaco. 0 objetivo final desta simulagao 6 ter a participacao 
ativa dos estudantes neste processo de aprendizagem e consequentemente 
reforcar os conhecimentos adquiridos na aula teorica e leitura da apostila. 
Utilizou-se.10 microcomputadores do CIS da EPM para 6 grupos de 20 alunos,do 
1.° ano medico que responderam com muito interesse exposicao a tal tipo de 
abordagem.  

PN.TER.155A 

e Ozimar S.Pereira 
EXPOASTROS - EXPOSIOES DE ASTRONOMIA/Carla G.Bohmer  

A SAAD-Sociedade de Astronomia e Astrofisica de Diadema, juntamente com 
a Prefeitura e com a colaboragao de pessoas de varias instituicOes (1AG e IF-
USP,Obs.Campinas,Projeto Experimentoteca BID-USP, PUC-SP, FGW-Unicamp,Museu 
de Astronomia-CNPq, Planetario de S.P, REA,LABORCIENCIA) realizou nos anos 
de 1991,e 1992 exposigoes de Astronomia durante os meses de setembro, atingin 
do um publico da ordem de 20.000 pessoas - entre estudantes, professores, a-
ficionados e leigos em geral. 

0 objetivo dessas exposigOes e divulgar o conhecimento astronOmico atra-
VPS de exposiciies TotoarAf-(css, sessoes de observacao do nu telescr-)pios, 
palestras, conferencias, minicursos, oficinas e visitas ao planeterio STARLAB 
do MAST(em 1992). 

Os resultados dessa experiencia em DIADEMA - SP sereo o motivo do painel. 
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PN.TER.155A 	FUNCINAMENTO DE UMA EXPOS100 DE DIVULGA00 CIENTIFICA. 
Idely Rodrigues, Eduardo Terrazan, Katya Aurani, E.W. Hamburger. Institut° 
de Fisica da Universidade de Sao Paulo 

A Exposiqlo de "Fisica - Do CalendoscOpio ao Carrossei" iniciou-se no 
campus da USP em 1988 e consiste de experimentos*de demonstraq'a'o*e paine'is 
explicativos sobre eletromagnetismo, otica, mecanica e termodinamica, com 
audivisual e paneis de astrofisica, fisica nuclear e raios cosmicos. Serao 
descritos novos experimentos e paineis acrescentados em 1991 e 1992 e o 
funcinamento da exposiqao nestes anos: organizaq.i'o, Fonqao e treinamento de 
monitores (alunos de grad:ice° * que recebem os *visitantes, mostram 
experimentos 	e 	dao 	explicaqoes), 	caracterizaqao 	dos 	visitantes 
(professores, estudantes 	e 	 geral), cobertura nos meios de 
comunicaqao e avaliaqao da exposiqao pelos visitantes e organizadores. 

PN.TER.155A 
ELABORA00, MONTAGEM E uTILIzAgX0 DE PAINgIS NA DIVULGACAO 
CIENTIFICA. Maria Cristina Mesquite Martins' e Ernst 	W. 

Hamburger2.  Instituto de Fisica da Universidade Federal da Bahial e Institut° 
de Fisica da Universidade de S'ilo Paulo2. 

Este trabalho trate da elaboraqZo de paineis para divulgaqao de Fi 
sica Nuclear. 

Preparamos uma exposiiiio de divulgagio cientifica "uma HistOria da 
Fisica Nuclear(que seri' mostrada durante o SNEF)". Nesta comunicacilo discuti-
remos o processo de organizacZo da exposicZo alvo, lingua 
gem, progamagio visual - bem como sua utilizaqao e aplicaqao, tanto para o pit 
blico em geral como pars estudantes. 

Insere -se num programa de doutoramento em execuclio na Faculdade de 
Educaq7sio da USP cujo Projeto intitula- se "A Fisica Nuclear e o seu Papel no 
Ensino de Fisica e na pivulgasZo Cientifica", 
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	A AVALIKAO PELOS DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CONSTRUcAO.Aparecida Valquiria Pereira da Silva.Fac. Cien_ 

cias/UNESP/C.Rauru(SP). A partir da implantagio do curso de Licenciatura em 

Fisica na UNESP/C. Bauru, em1990, foi iniciado um processo de avaliageo sis_ 

temetica envolvendo docentes, disceentes, Coordenadoria de curso e Departa_ 

mento de Fisica.08 reesultados dessa avaliagao deveriam contribuir para a to. 

mada de decisees ao longo do curso e ao final de 4 anos quando a primeira tu 

ma encerrar a graduacio.Diversos instrumentos e procedimetos tem sido utili_ 

zados no inicio e final de cada semestre(em 92 integraliza 4 semestres).Den_ 

tre os instrumentos foram utilizados questiofiarios e entrevistas individuais 

e em grupo:quanto aos procedimentos foram usados a anlise documental, o le 

vantamento de expectativas e reuniees de avaliacio.0 presente trabalho tem c 

mo foco a visa° dos discentes acerca do curso, docentes, disciplinas, estru 

tura ,equipamento, Coordenadoria e Departamento de Fisica, ainda que parcial 

Alguns resultados podem ser apontados: necessidade de reordenageo de discipl 

nas,integragao entre discuplinas teoricas e experimentais,e outras. 

"ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS DISCIPLINAS INICIAIS DO CUR-
SO DE FISICA NA USP-SP NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 1991". Polo-

nia Altoe Fusinato(UEM-PR), Ernst W. Hamburger (IFUSP), Beatris A.C. Castro  
(IFUSP) 

0 acompanhamento dos alunos das disciplinas iniciais do curso de Fi-
sica (Fisica I, Lab. de Fisica I, Celculo I, Vetores e Geometria) no primeiro 
semestre de 1991 contou com a colaboraq.ao dos professores de Fisica I, um grupo 
de acompanhamento e monitores. Consistia de aulas de reforso de Fisica I, pales 
tras sobre temas de pesquisa de fisica e visitas a laboratorios dideticos e de 
pesquisa, para facilitar—a integragao dos alunos no Instituto. Por outro lado 
foram acompanhadas as notas dos alunos nas provas e estudada a correlagao entre 
essas notas e a do exame vestibular, e entre diferentes disciplinas. A correla-
gao do desempenho no Instituto com a classificagZo no vestibular e fraca, embo-
ra seja moderada com os resultados de Fisica e de Matematica no Vestibular. Por 
outro lado a forte a correlagao entre disciplinas, por exemplo Fisica I e Calcu 
lo I. As disciplinas de matematica sao mais dificeis; assim a condigi'o necessa-
ria para ser aprovado em Cllculo I e ter sido aprovado em Fisica I, o que indi-
ca que_as habilidades e conhecimentos adquiridos em Fisica I sZo para a-
provagao em Calculo I. 

PN.TER.156 
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Sala 156 

AVALIACAO DE CURSO DE FISICA 

Coord.: 	Aparecida 	Valquiria 	Pereira 	da 	Silva 	(Fac.de 
Ciencias/UNESF/Bauru) 
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"AVALIAgX0 DO PRIMETRO SEMESTRE DO CURSO DE F/SICA SOB A 6 
TICA DOS ALUNOS". Polonia Altoe Fusinato (UEM-PR), Ernst 

Hamburger (IFUSP) e Beatris A.C. Castro (IFUSP) 

0 presente trabalho descreve o resultado de tres questionirios a-
plicados aos alunos matriculados na disciplina de Fisica I apes cada prova do 
primeiro semestre de 1991, como parte de um plano de acompanhamento, e tinha 
por objetivo obter informaqges sobre o curso de Fisica, a atuaqgo dos profes-
sores e as disciplinas do semestre. Nos depoimentos os alunos destacam pontos 
vistos como positivos: a estrutura fisica dos laboraterios didgticos e de pes 
quisa, biblioteca, vedeoteca, computadores, recurso audiovisuais; o bom nivel 
do curso e dos professores, o interesse e a boa didetica de alguns; a monito-
ria e aulas de reforqo; para os alunos ingressantes foram importantes as pa - 
lestras, visitas gs exposiqges e laboraterios de Fisica como forma de integra 
qao ao IFUSP. Como pontos negativos, destacam: falta de integraqao entre os 
Institutos de Fisica e Matematica com relaqgo a soluqo de problemas e o des-
compasso entre as disciplinas; trocas de professores no inicio do curso(IFUSP 
e IME); programa muito extenso nas disciplinas pouca uniformidade nos horl-
rios semanais das disciplinas o enfoque teOrico com um rigoroso tratamento ma 
temgtico dificulta o entendimento do conteedo: grande desnivel.entre o 29 e 
39 graus. Os alunos tambem fazem sugestoes para a melhoria do curso. 

PN.TER.156 

LEVANTAMENTO DO DESTINO PROFISSIONAL DOS FORMADOS EM FISICA 

	

PELA UNESP NO PERfODO 1985-91. Waldivia Soares Penteado 	e 
Fernando Dagnoni Prado (Instituto De Geociencias e Ciencias Exatas, UNESP, Rio 
Claro - SP). 

Os formados pelo curso de Fisica do Campus de Rio Claro estgo respondendo 
um questionirio sobre atividades e cursos realizados apOs a graduageo, ativida 

	

de atual e contribuigeo do curriculo, disciplina por disciplina, para seu 	de 
sempenho profissional. Indaga-se tambem do papel de atividades extracurricula 
res e das principais lacunas do curriculo, visando o estudo e melhoria do cur 
riculo. A an6lise das 39 primeiras respostas indica que 31% atua no ensino de 
2g grau, 67% dirigem-se a pes-graduagio, 18% a ensino superior e os que traba 
lham em outras atividades, 5% esteo ligadas i Fisica e 15% neo estio ligadas a 
Fisica. Presentemente, estamos analisando as respostas a respeito da importer) 
cia das disciplinas para a atividade profissional desses formados. 
(W.S. Penteado e bolsista PAE/UNESP). 

PN.TER.156 



100 

28/01 - QUINTA 	 PAINiI8 

sale 151 

0 LABORAT0R/0 NO =SIN° DE FISICA 

Coord.: Norberto Cardoso Ferreira (IFUSP) 

PN.QUI.151  
0 EFEITO FOTOELETRICO: UM EXPERIMENTO COM MATERIAIS DE EAI 
XO CUSTO. Cesar Jose da Silva (ETFGO) e Norberto Cardoso - 

Ferreira (IFUSP). 

A Fisica Clessica apenas 	consegue sustent'ar o avango cientifi- 
co e tecnoliigico alcangado pelo Homem contemporaneo. Acreditamos ser urgente 
a introdugao da Fisica Moderna no curso-Aecundrio. Para tanto, estamos suge-
rindo este experimento como contribuigao. 

A ideia e apresentar um aparato experimental construido a 	partir 
de materials de baixo custo e sucata. 0 experimento 	composto por: A - Um e- 
letroscOpio tipo balanga, que pode ser eletrizado negativamente com um bastao 
de PVC atritado com papel toalha; B - Uma fonte de radiagao ultravioleta cons 
truida a partir de lampada a vapor de mercilrio. 

0 efeito fotoeletrico pode ser observado atraves da descarga do e-
letrosc6pio, quando irradiado com luz ultravioleta. 

UMA CONTRIBUI00 PARA 0 RESORTS DA EXPERINENTA00 NO 
ENSINO DE FISICA DO 2S GRAU. PROPOSTA DE ATIVIDADES 
EXPERINENTAIS SOBRE 0 ELETRONAGNETISNO (*).E. B. de 

Oliveira (Col. Londrinense e Centro de Estudos Superiores de Londrina) e 
R. Nardi (Grupo de Ensino - Depto. de Fisica da UEL). 

Neste trabalhoprocurou-se descrever uma experiancia desenvolvida nos 
dltimos dois anos por um grupo de docentes de 22 grau do Necleo Regional de 
Ensino de Londrina, SEED/PR, que se constitui basicamente em levantar a 
situagao do ensino eXperimental de Fisica nas escolas da regiao, resgatar 
conjuntos experimentais sub-utilizados e preparar, atraves dos equipamentos 
constantes nestes conjuntos, uma aerie de atividades experimentais de 
eletromagnetismo para o 2g grau. A guisa de conclusOes sugere-se algumas 
reflexOes para extensao do trabalho de resgate do experimento no ensino e 
para a construcao de uma politica de educacdo cientifica para as escolas 
oficiais. 

(*) Trabalho de Nonografia de Conclusao do Curso de Especializagao em Ensino 
de Fisica de 2g grau. 

PN.QUI.151 



PN.QUI.151 	
tONSTRUgA0 DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA ACOPLAMENTO EM TELESC6 
	  PIO 6PTICO PARA 0 ESTUDO DAS MANCHAS SOLARES. Rute Helena  

Trevisan, Euclides Davidson Bueno Romano - Universidade Estadual de Londrina; 
Cleiton Joni Benetti Lattari - Instituto Municipal de Ensino Superior de 
Assis . 
Observadas pela primeira vez por Galileu Galilei, Passignano e outros por vol 
ta de 1611, as manchas solares tem sido, ate os dias de hoje, objeto de estu-
do dos astrOnomos e astrofisicos , na interpretagio dos fenOmenos fisicos que 
ocorrem no interior solar e na sua superficie, assim como do movimento dife - 
renciado de rotagio do sol. Este projeto de iniciagao cientifica compreende 
dentro de seu aspecto experimental, a construgeo de uma cemara fotografica 
simples para acoplar a um telescOpio Optic°, construida com uma caixa de ma-
deira e um tubo metalico. Com  o sistema montado,sere feito um acompanhamento 
dierio de um grupo de manchas solares, para complementar o projeto em seu as-
pecto de fundamentageo teOrica . Este projeto visa explorar o sol como fonte 
de energia que alimenta a cadeia de vida na terra, e as caracteristicas fisi-
cas deste astro de uma maneira didatica. 

0 CICLO SOLAR MAXIMO : UM ESTUDO ILUSTRATIVO. Cleiton Joni  PN.QUI.151 
	  Benetti Lattari - Instituto Municipal de Ensino Superior de 
Assis ; Rute Helena Trevisan - Universidade Estadual de Londrina. 
0 Sol, l'onte de energia e da vida, e a estrela mais proxima da Terra. Seu estu 
do tem sido de vital importancia para se entender os mecanismos ffsicos de li-
beragio de energia que este° envolvidos nos fenamenos que ocorrem em_sua super 
ficie. Um dos fenOmenos interessantes na superficie solar, e,o aparecimento de 
manchas, que tem um ciclo de 11,5 anos, conhecido como Sol Maximo. Nessa fase, 
ocorrem fenamenos que seo observados da Terra por aparelhos sofisticados. As 
manchas solares porem, observadas por uma montagem simples de um telescOpio e 
um anteparo, podem ser usadas por professores do 12 e 22 graus para ilustrar 
as suas aulas, atraves de uma abordagem cientifica do fenomeno; somando a esta 
as imagens fotograficas do Sol em seu Ciclo Meximo. 
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PN.QUI.151 	IMPLANTAca0 DE UM LABORATORIO DE ENSINO DE ASTRONOMIA JUNTO AO OBSER- 
	  VAT6RIO ASTRONNICO DO DEPARTAMENTO DE FfSICA E QUIMICA DA UFES. Sex 
gio M. Bisch (UFES), Alfredo A. dos Santos Jr. (Graduando - UFES).  

Desde 1986, o ObservatOrio Astronamico da Universidade Federal do Espirito Santo, su-
bordinado ao Departamento de Fisica e Quimica, em conjunto com a Associagao Astronamica Ga 
lileu Galilei de VitOria, ES, executa um programa de atendimento populagao em sessoes se 
manais de visitacio ao ObservatOrio. Desde entao, tem havido um crescimento 	constante d; 
clientele atingida. Para formar monitores capacitados a atuar neste atendimento e 	tambam 

para atender a demanda por cursos de Astronomia destinados a professores do 19 grau e inte 
ressados em geral, a partir de 1988 iniciou-se a promoc'io periiidica de cursos de formagao 

de monitores do ObservatOrio, de atualizagao de professores do 19 grau e de fundamentos de 
Astronomia. Visando sistematizar, avaliar e aprofundar os aspectos didatico-pedagOgicos 
desta atuagio, a partir de 1991 foi constituido um grupo de trabalho com o objetivo de im 
plantar um laboratOrio de ensino de Astronomia junto ao ObservatOrio Astronamico da UFES. 
Este grupo envolve a participagao de professores dos diversos niveis de ensino, estudantes 
universitarios, monitores do Observatario e astranomos amadores. Em consequancia das ativi-
dades deste laboratOrio houve maior sistematizacao e acompanhamento do atendimento as esco 
las, cresceu o intercambio com os professores da rede pablica de 19 e 29 graus e houve um 
aprimoramento nos cursos de atualizagao em Astronomia para professores de 19 grau editados 
em 1991 e 1992. 
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Bala 152 

ENSINO DE CIENCIAS NO 12 GRAU 

Coord.: Edilson Duarte dos Santos (Dep. de Fisica/CCEN/UFPA) 

PN.QUI.152  

Projeto FLEX : 0 Ensino da Fisica numa 
Abordagem Liidico-Experimental. 
Edilson Duarte dos Santos, Dept° de Fi:lica/CCENPUFPA. 

0 Projeto FLEX se proprie a promoiil acoes c discutir mecanismos 
que possibilitem a elaboracido de uma proposta de enstno de Fisica para 
a escola de 1 o. grau. atravis de ativid dcs littlico-experimentais, corn 
material altemativo, de Facil accsso e de possivel realitayao salas de 
aulas convencionais, 

0 ENSINO DE CIENCIAS:UM FAZER DIFERENTE? A arecida Val uiri 
PN.QUI.152 	Pereira da Silva.Fac.Ciencias/UNESP/C.Bauru(SP). 

0 estudo buscou desvelar algumas das condigoes e fatores capazes de contri 

buirem para uma pritica docente no Ensino de Ciencias que apresente a supera 

cao de alguns dos descompassos apontados pela literatura;tais como:inadequaga 

ou inexistencia de atividade experimental, ensino determinado pelo livro dida 

tico,etc.Para tanto foi realizado um estudo de caso, em uma escola estadual d 

municipio de Bauru(SP), envolvendo um docente de Ciencias cuja pratica aprese 

ta indicios de superagao dos descompassos apontados.Os procedimentos utiliza 

dos foram:entrevistas,observacio na sala de aula e na escola e analise docume 

ta1.08 dados permitiram descrever o cotidiano da Bala de aula e da escola.A 

partir dessa descricao foram extraidos os focos de anilise e alguns dos resul 

tados apontam a formagao, as condigoes estabelecidas na escola e o entusiasmo 

pelo fazer docente, como elementos que podem contribuir tiara o estabeleciment 

de uma pratica diferenciada. 
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PN.QUI.152 
UMA PROPOSTA PARA.0 ENSINO DA ELETRICIDADE NO 12 GRAU*. 
C.Toscano (SEE/SP), D.R.Teixeira (SEE/SP),Y;Hosoume<IFUSPI) 
M.R.Kawamura (IFUSP) 

Qualquer melhoria do ensino de Ciencias_deve.incluir tanto esforgos 
para a capacitagao,de professores quanto a selegao critica e re-elaboragao ' 
dos conteudos de Fisica a serem abordados. Visando iniciar um processo dessa 
natureza, foi desenvolvida uma proposta para o ensino do tema_eletricidade, a 
nivel de 79/89,series do primeiro grau. Para isso, foi necessario selecionar 
os conceitos basicos de Eletricidade a serem tratados e definir estrategias 
adequadas. Esses dois aspectos nao sao independentes, uma vez que devem per-
mitir uma contextualizagao do conhecimento, ou seja, sua vinculagao com o uni 
verso vivencial dos alunos,possibilitar uma abordagemide natureza mais concre 
ta, envolvendo o "fazer" e introduzindo elementos lUdicos. Tambem foi objeto, 
de atengao o processo de construgao do conhecimento a partir dos conceitos fi 
sicos selecionados. Dentro dessa perspectiva foi elaborado material instrucio 
nal dirigido ao professor e acompanhado de sugestOes para encaminhamento das 
atividades em sala de aula. Inicialmente, investiga-se a presenga da eletrici 
dade na vida social, historica e geografica. Em seguida, sao propostas quatro 
situagoes-problema, envolvendo agoes experimentais e conceituais relativas a 
aspectos basicos de circuitos eletricos. Na etapa final, sao propostas outras 
situagoes-problema que buscam uma aproximaqao com o mundo social, visando a-
profundar e utilizar o conhecimento adquirido. * Apoio USP/BID  

COMO FORMAR 0 PROFISSIONAL DO 19 GRAU PARA DAR AULAS DE 
CINCIAS? Juraci Rodrigues de Almeida(UEL),Maria Ines N.  

Ota (Grupo de Ensino de Fisica, UEL). 

Percebemos o brilho do Sol, a chuva, o vento, o ar, ...mas dificil 

mente paramos para pensar sobre esses fenOmenos e tampouco e dado muita en-

fase nos cursos de ciencias do 12 e 22 graus. 

0 objetivo desse trabalho e fazer uma chamada sobre esses fenSmenos 

naturais atraves de uma proposta de ensino de Fisica para o curso de magis-

terio (22 grau) porque as ciencias, de uma maneira geral, sao tratadas como 

pacotes que nao relacionam os fenOmenos entre si. 

0 trabalho se inicia com o estudo do Sol como fonte de energia, in 

vestigando a luz e seu comportamento e, em seguida, estuda a Terra e a Lua, 

seus movimentos e consequencias. Da Terra e realizado um estudo da sua for-

ma, sua superficie e sua atmosfera. 

Este trabalho faz parte da monografia de conclusao do Curso de Es-

pecializagao em Ensino de Fisica do 22 grau. 

PN.Qui.152 I 	ENSINO DE ARCA PAIL4 0 CURSO DE FORMAOLO DE 
	 PROFESSORES DA lA A 4A SERIES  DO lo GRAIL Josi Luiz dos Santos e Susan& L. de 

Souza Banos,  Grupo de Pesquisa em Ensino de Fisica/ Projeto Fundio Fisica, UFRJ. 

OBJETIVOS: i) Trabalhar os conceitos bisicos da Meek-lien e da Fisica Termica utilizando 
estrategias que levem os alunos a uma compreensio dos fenomenos do cotidiano; 
ii) Fornecer subsidies pare que oe futures professores sejam capazes de elaboraz aulas de 
ciencias na escola primicia num contexto construtivista. 
INSTRUMENTOS: i) Textos semiquantitativos (Projeto FundLo MaOsterio); leituras de 
enriquecimento e extensio preparades pelo professor; aspectos historicos); 	Atividades 
apresentadas em forma de demonstracho e experiencias realizades pelos alunos; 
Perguntas qualitativas (motivadoras) utilizadas como taste diagnOstico (pr4) e para 
verificar o desempenho (Os) e iv) atividades simples para instrument:KA° dos alunos. 
DESEN VOLVIMENTO: Controle de desempenho em lima° do instrumento utilisado 
perrnite reavaliagio 	estrategias e reciclagem de conceitoe que apresentam dificuldades. 
Leva—ee em consideracio a linvagem intuitivandos alunos, evidenciada no pr4—teste. 
A anfilise de desempenho no p6s—teste permite discriminar materials diditicos e estrategias 
mais eficientes. 
RESULTADOS: Sertto apresentados os quadroe comparatives do desempenho dos 
estudantes nos varies topicos trabalhadce em firing° da estrategia eepecffica utilizada em 
sale de aula. Este sistematica permite identificar keels de conflito e consequentemente 
introduzir elementes novos que tornem mais eficiente a instruglio. A avaliacalo dos 
estudantes em relagao origem do seu "conhecimento" conceitual contribui pare uma 
melhor avaliagio doe instrumentes/estrateiras usadas.  

PN.QUI.152 
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sala 153 

EXPERANCIAS DIDATICAS 

Coord.: Maria Ines Nobre Ota (Dep. de Fisica/UEL) 

PN.QUI.153 URA PROPOSTA DE ENSINO DE ELETRONAGNETISNO NO ENSINO 
NRDIO. Silvia de Oliveira Resquetti  (SEED-PR/UEL), 
Maria Ines Nobre Ota  (Grupo de Ensino de Fisica-UEL) 

 

0 trabalho, como o pre:Trio titulo sugere, 6 uma proposta de ensino do 
Eletromagnetismo que pode ser titil aos professores de Fisica do 2Q 
grau. 2 a proposta de um curso centrado em atividades de experimentagao e 
observagdo, na maioria ligadas ao cotidiano do aluno. Ao final de cada 
atividade pratica, professor e alunos fazem uma anAlise do que fol 
observado, o que permite ao professor introduzir, neste momento, os modelos 
tedricos ali envolvidos. Deste modo, no transcorrer do curso, o aluno vai 
adquirindo conhecimento sobre os conceitos fisicos e ampliando sua 
compreensdo e domlnio do Eletromagnetigmo. Este trabalho faz parte da 
Monografia do Curso de Especializacdo em Ensino de Fisica do 2Q grau. 

■ 

PN.QUI.153 
COMBUSTCES E PRINCIPIOS DE CONSERVACAO 
Jose Andre Peres Angotti - MEN/CME - CED/UFSC 

O flogisba, a massa e a energia s5o conceitos associados a noo3es de conservac5o e vincula-
dos a diferentes paradigmas situados em epocas distintas. Proposta de ensino/aprendizagem 
que temos exercitado can estudantes de Metodologia e Pritica de Ensino de Fisica, oentrada 
na tematica das COMBLETOES, pode evidenciar a alunos de 29 e mesmo 39 graus as possibilida-
des e os limites das teorias suportes a esses paradigmas. Una experialcia demonstrativa 
(Beltran, 1991) levanta oertezas e davirlas  sabre as interaretao3es macroscEpicas entre teo-

rias conflitivas e aponta para as vantagens da conservacao da massa em relagao a do flogis-
to. Ao se malt- de escaldno universo microscopico (Weisskopf, 1972), questiona-se a vali-
dada universal da teoria vitoriosa na experiencia anterior. Atraves de exemplos de reaceies 
nucleares muito conhecidas pela Fisica deste seculo, mas pouoo ou nada conhecidas no 29 
grau, apremntam-ee condia3es para a oonserva 'gab daenergia segundo a interpretacao relati-
vistica (Angatti & Delizoicov, 1991). Essa proposta tematica possibilita o ensino a partir 
de enBoques hIsb5cloo, experimental e epistamico. Sinultaneamente, privilegia conflitos en- 

	

.tre distintas visa-es da 	enfrentando as abstragoes necessarias aos estudantes quan- 
do do estudo de conservac5o de grandeza, em particular a da energia. 

	

Beferfincias: Beltran, 	N. & Ciscatto, 	Quimica, Sao Paulo, Cortez, 1991. 

	

Welsskopf, 	IndagacSo e Conhecimento, Sao Paulo, Edart/Binbecc, 1972. 

	

Angottl, 	& Delisaiow, D. Fisica, S6o Paulo, Cortez, 1991. 
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PROPOSTA DE ENSINO DE FISICA DO 22 GRAU.HABILITACX0-CONTA- 

BILIDADE.Ana Maria D'Agosta Barros(SEED/PR)Maria Ines N.  

Ota(Grupo de Ensino de Fisica/UEL) 

A presente proposta est& baseada em uma monografia do curso de Especializa-

gao em Ensino de Fisica do 22 grau. Ate a presente data os conteUdos de Fi-

sica, do curso de contabilidade, nao tem sido trabalhados de forma diferen-

ciada, de qualquer outro curso de 22 grau. Prop3e-se nesse trabalho um cur-

so de eletricidade voltado para aspectos de avangos tecnolOgicos, assim co-

mo o funcionamento e utilizagao do computador, disponive1 escola, clue j& 

faz parte do dia-a-dia de boa parte dos alunos. 

1 MINI-CURSO DE INICIAgA0 A ELETRONICA. LUIS GERALDO MENDES 
PN.QUI.153 	DEPARTAMENTO DE FfSICA - UFMT 

O objetivo do mini-curso e mostrar aos alunos de 1g e 2g graus que com pouco mate-

rial e dinheiro podemos fazer, aprehder e principalmente; nos divertirmos com a eletrOnica. 

O mini-curso foi dividido em tres partes fundamentals: 

- Na primeira parte tratamos dos conceitosibesicos para a eletrOnica e tambem do 
funcionamento dos principais componentes eletrnicos envolvidos no mtni-curso. 

- Na segunda parte prendemo-nos no desenvolvimento de tecnicas de soldagem de com 
ponentes eletrOnicos e a montagem de uma base experimental, onde ser3o montados os projetos ele 
trOnicos. 

- Na terceira, montamos os projetos experimentais de eletr(Snica na base experimen 

Todos os projetos trazem uma explicasiso besica do que fazem, de como funcionam e 
para que servem. 

Ac final do mini-curso os participantes demohstraram que haviam aprendido. 	Note i 

mos isto. atraves das manifestaco'es de cada participante. Desta forma e interessante o desenvol-
vimento de projetos desta natureza para alunos de 12 e 2gfgraus. 

tal . 

PN.QUI.153 
CIENCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE,UMA NOVA ABORDAGEM NA ESCOLA 
S H A de Almeida e S.de S.Barros,Grupo de Pesquisa em Ensi-

no de Fisica, I. de Fisica - UFRJ. 
. Objetivos: 1. Utilizar a escola como real objeto de aquisiggo de conhecimentc 
e sistematizagao de informagao. 2. Ajudar na conscientizaggo dos alunos,possibi 
litando-os compreender as informagOes cientificas circuladas na midia e orien-
ta-los na busca de fontes de informagOes fidedignas que possam subsidia-los na 
tomada de posigao ideolOgica. 
. Instrumentos Utilizados: I. Diversos textos referentes aos temas abordados. 
2. Fichas de interpretagao de textos. 

0 trabalho foi realizado por ocasiao da Rio/92, com turmas de 8A serie. 
Os estudantes,a partir de leituras de pequenos textos com informagOes cier 

tificas de temeis circulados na midia e discussOes em sala de aula, tiveram que 
organizar paineis que retratassem: o entendimento dos temas,as preocupagOes e 
as propostas de correggo dos problemas importantes para eles. 

Foram introduzidos na escola, assuntos cbm abordagem.CTS, com o objetivo 
de levantar dos estudantes,quais sgo as fontes de informagOes consideradas con 
fiaveis para eles, se a escola est& incluida nas mesmas, se eles conseguem 
transferir informagOes cientificas para a pr.atica de seu cotidiano e verificar 
o nivel de envolvimento deles com os problemas sociais. 
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Pereira(SEE/SP), 
(IFUSP) 

A PRATICA SOCIAL E 0 ENSINO DA NECANICA• • 
A.C.Copelli(SEF/SP), C.C.Laranjeiras(BID/USP), I.S.Silva(SEE/SP), J.A 

J.Martins(BID/USP), L.P.Piassi(BID/USP), S.B.Pelaes(SEE/SP), Y. Hosoume ' 

	

Para desenvolver um ensino de Fisica, onde o seu contend° nZo 	apresen- 
tado como algo em si, destacado da realidade do mundo, mas como algo inserido numa tota/ida-
de maior, procuramos trazer para a sala de aula, na medida do possivel, a pratica social dos 
alunos. Uma investigagao das diversas profissoes, inclusive dos alunos e/ou de,seus pais, no 
sentido de identificar em que medida os conhecimentos escolares, sobretudo a Fisica, se a-
cham envolvidosnasatiyidades cotidianas de diversos tipos de trabalhadores,contextualizaem 
parte, o universo da Fisica. Atividade desta natureza procura tambam desenvolver uma percep-
gao da interagao entre o saber pratico e o saber cientifico, e tatbem, entre as atividades ' 
socials e as "materias" da escola. Outra contribuieao na contextualizaeao vem da escolha de 
temas de interesse dos alunos,,identificado a partir de um levantamento inicial, que pode 
ser o automovel, a Terra, os passaros, o aviao, o foguete, qualquer coisa que o conjunto dos 
alunossesinta motivado a investigar em suas multiplas dimensoes. Tal atividade procura 
plicitamente desenvolver,a ideia de que um mesmo tema pode ser Abordado sob diferentes pon-
tos de vista e que ri&oo ha ponto de vista privilegiado na cOmpreensgo do mundo. Nesta,concep-
gao, a abordagem do ponto de vista da Fisica_e feita, no_dialogo com a classe, atraves do re 
corte na dimensao dos movimentos de translaeao, de rotacao, da conservagao da energia, etc. 

* Apoio CAPES/SPEC e USP/BID 
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Bala 154 

PENQUISA EN =SIN° DE FISICA 

Coord.: Liana Nascimento (FEUSP) 

PN.QUI.154 	A CONTRIBUIcA0 DAS PERGUNTAS NO PROCESSO ENSINO- 

-APRENDIZAGEM. 

Campos,G.de; Carvalho,A.M.P.(coord.); Nascimento,L.; Spinosa,R.  ; 

Teixeira,O.P.B. 

Analisar o processo de interaggo professor-aluno em sala de aula, 
buscando classificar esta interagao de acordo com o tipo de per - 
gunta do professor gue provocava, facilitava ou dificultava este 
processo de interagao. 

Para isso, analisamos os videos de um semestre letivo e escolhe 
mos os episodios de ensino que caracterizavam estas interagOes. 

Concluimos uma classificaggo onde destacamos as perguntas facili-
tadoras desta interagao. 

0 USO DO VIDEO -TEIPE NAS PESQUISAS EM SALA DE AULA-
Anna Maria Pessoa de Carvalho, Maria Elisa Rezende  

Gongalves. Faculdade de Educagdo da USP. 
g muito dificil para um pesquisador colher dados, analisd-los e 

interpretd-los no decorrer de uma aula pois naquele momento sua preocupagdo 
principal 6 fazer acontecer a atividade. Por isso o uso do video-teipe 
durante a condugao de atividades de pesquisa em sala de aula pode ser um 
6timo recurso como registro de dados, pois ele da conta da totalidade e da 
complexidade em um contexto de sala de aula e torna possivel ver e raver uma 
"cena" tantas vezes quantas forem necessarias. Nesse trabalho procuraremos 
mostrar como conduzir gravagoes em sala de aula, como fazer transcrigoes de 
fitas e discutir vantagens e problemas no uso do video. 

PN.QUI.154 
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PN.QUI.154 

  

ENSINO CONSTRUTIVISTA DE PrSICA NO 72 MAU, UM MODDLO DE A 

  

      

NALISE DA INTERA00 VERBAL PROFESSOR-ALUNO. 	 Garrido, E; Carvalho, Ate; 

Gasro, R Nascimento, L; Silva, DI Spinosa, R e Teixeira, OPB. 	FEUSP 

Como o professor eretivamente atua no d%a-a-dia da sala de aula? Quais 

os padr5eE: verbais mais e menos frequentes observados na fala do professor? 

Em contrarartida, quais as rea0es que seu discurso suscita entre os estudan. 

tea? At! que ponto as prgticas de ensino estoriam sendo modeladas pelas pro-

postas .:onstrutivistas que supostamente as norteiam? 

para Distematisar a anglise do dillogo em classe, criamos e testamos um 

SISTEMA DE: CATEGORIAS, usando como referencia' tegrico os trabalhos de POSNER 

e cola (1982) e AMIDON & FLANDERS (1963). Os resultados parciais referem-se 

120 exame  dt! 10 horas-aula. 

  

      

PRESSAO ATMOSFERICA: DIFICULDADES PARA A SUA COMPREENSAO PN.QU1.154 
	  Maria Guiomar Carneiro Tomazello  - Professora do Derirtamento de Fisi- 

ca da UNPIEP, Coordenadora do gcleo de Estudos em Cigncias, Matematica e Educacio Ambiental. 

Esse trabalho, desenvolvido pelo Nixie° de Ciincias (Rede S1NEC-USP-S5o Carlos, PADCT/CAPES) 

tem por objetivo fazer um relato das ideias intuitivas que professores e alunos continuam a 

apresentar mesmo ap6s o estudo do conceito de press5o atmosferica em livros diaticos de Ciin 

cias da 52 serie do 19 grau. 

As respostas dos alunos e professores a quest6es sobre press5o atmosfgrica eZpressam um ponto 

de vista similar: "A press-6o atmosferica o peso da coluna de ar que comp5em a atmosfera. e 

atuando sobre nossas cabecas nos empurra para baixo, portanto, ficamos mais pesados". Estabe-

lecendo-se relag5o de como esse assunto g apresentado nos livros diditicos com as respostas 

dos professores algumas an5iises s5o feitas para evidenciar uma logica decorrente. Os textos, 

as analogias e principalmente as figura.: apresentadas nos livros reforcam a idiia intuitiva 
de que o ar nos comprime para baixo. 

Outras relacbes s5o discutidas em fung5o da literatura da "area. 

 

PN.QUI.154 	AINDA: FORgA E MOVIMENTO 

Viviane C. Alves, E.E. 22 Grau Cilon Rosa e UFSM/RS 
Eduardo A. Terrazzan, Centro de Educagao/UFSM/RS 

0 fracasso do desenvolvimento de tOpicos relacionados forga e movimen-
to justifica a pretensao de se delinear sequencias de ag3es a serem pratica-
das em sala de aula de 22 grau, visando tornar mais efetivo o ensino dos 
conceitos relacionados a.esse tema. 

Partiu-se da identificagao das concepg6es espontaneas que os alunos eem, 
acerca de conceitos sobre forga e movimento,atraves da aplicagao de questOes 
retiradas da literatura. A analise dos dados revelaram um forte pensamento 
espontaneo,comum,compartilhado por esses alunos. Estudam-se, agora, estrate-
gias alternativas de ensino a serem adotadas as quais levam em consideragao 
as concepgOes previas dos alunos e as sugest6es apontadas nos diversos es 
tudos efetuados nesta Area. 



movAgAo NO CURR/CULO DA LICENCIATURA EM FISICA DA UEL. 
HIROMI IWAMOTO,MARIA INtS NOBRE OTA,Depto.de Fisica/UEL 

Serao apresentados o curriculo do sistema de matricula por disciplina(atual 

para alunos ingressos ate o 22 semestre de 1991) e curriCulo do sistema se-

riado dos alunos ingressos a partir de 1992, para comparar o que foi retira 

do e o que foi incluido no novo curriculo. Foram criadas as disciplinas: TO 

picos de Fisica Avangada; TOpicos de Fisica Aplicada e Evolugao dos Concei-

tos de Fisica,com o objetivo de fornecer uma visa.° mais ampla e contempora-

nea da Fisica.0 futuro professor em geral se distancia da Universidade, nes 

ta situagao, os conhecimentos adquiridos nestas novas disciplinas poderao ' 

fornecer-lhes subsidios para responder satisfatOriamente a fatos cientifi-

cos que possam surgir na imprensa. 

PN.QUI.155B 

PN.QUI.155B 
	"PORQUE 0 SISTEMA SERIADO NA UEL?" 

ANDRE TSUTOMU OTA,HIROMI IWAMOTO,JOSE LEONIL DUARTE,MARIA 

INgs NOBRE OTA,OTAVIO PORTEZAN FILHO,Depto.de Fisica/CCE/UEL. 

No primeiro momento pensar no sistema seriado no 32 grau parece "retrocesso" 

afinal a maioria das universidades passavam do sistema seriado para o siste-

ma de matricula por disciplina (credito), um sistema americano que funciona 

bem ate no 22 grau. No entanto dentro da realidade brasileira e ainda mais a 

local (UEL) o sistema de credito apresenta uma serie de problemas, tanto pa-

ra a Instituigao cOmo para os alunos.Serao apresentados, a inovagao no curri 

culo de Fisica,o projeto do sistema seriado e a implantagao aos alunos in-

gressos a partir de 1992. 

109 

28/01 — QUINTA 	 PAINg18 

sala 155B 

CURRMILOS E ENS/NO DO 3Q GRAU 

Coord.: Hiromi Iwamoto (Dep. de Fisica/UEL) 



AP010 AS L10ENCIATURAS NA UFRI.Deise_Miranda Vianna ( Institut° de Fisica - 
UFRJ ) 

A formacdo do licenciado deve ser pensada de uma forma mais global : ele vai ensinar e vai 
pesquisar. Nos cursos de Licenciatura nas Instituicoes de Ensino Superior os alunos sao submetidos a 
diferentes disciplinas que dap elementos basicos para a sua atuaeao em.sala de aula, porem o 
pesquisar a sua atuacao e o conhecimento que sera ensinado nem sempre sao oferecidos.Propoe-se 
muito a integracao entre pesquisa e ensino, mas a realidade 6 outra.Na UFRJ,a partir de 1992 fOrarn 
instituidas bolsas de apoio a alunos dos cursos de Licenciatura.Elas tem duplo objetivo : estabelecer 
um maior vinculo do aluno com o seu curso de formaclo e procurar engaja-10 em trabalho que 
procure mostrar mais efetivamente a realidade escolar. 

Nas unidades de contetidos especificos,onde sao mais conhecidas as bolsas de Iniciacao 
Cientifica, as novas bolsas de Licenciatura vieram estabelecer um vinculo mais explicit° para 
aqueles professores que ja vinham atuando em trabalhos de pesquisa em ensino com aplicacoes em 
escolas. 

No Instituto de Fisica da UFRJ, duas dessas bolsas foram aproveitadas com alunos que ja 
vinham se mostrando interessados em atuagoes fora da Universidade, mas refletindo sobre a 
realidade para a qual estavam sendo formados.Foi a oportunidade de engaja-los em dois trabalhos 
que vinhamos desenvolvendo, com professores da rede ptiblica do Estado e com professores de 
outros centros de pesquisa . 

PN.QUI.155B 
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PN. QUI . 155B 
I 0 KESTRAD0 EM EDUCKAO, nodal tdade; DISIN0 DE FISICA, KA UFKT 

Carlos Rinaldi e Paulo Eduardo Dias Pereira - Depto. de Fistca - UFMT 

Defenda.se nos discursos politicos que numa Universidade forte prioriza-se o Ensino, Pesquisa e ExtensAo. N 
entanto, na UHT, as ativtdades slo centradas quase que exclusIvamente no Ensino; a Extendo tem melhorado cos 
cr:ecAo da Prd-Reitoria de ExtensAo, pores a pesquisa continua incipiente. 

Na UFMT apds a implantaclo da Licenciatura Plena em Ffstca es 1986 o curso passe a ter a ftlosofia de forma 
professores de Fisica para o le e 1TE grays, com o comprosisso de ser agente transformador e capaz de propicia 
uma formacAo crftica, politica e social, que leva em conta o homes inserido no seu seio, cos sues concepsble 
previas e expemencle de Nude. 

Pere tanto fol inserido no currfculo as disciplines integradoras como as Instrumentac8es para o Ensino de Ff 
otoa ! e 11 e as Praticas de Ensino de Fisica - EstAgio Supervlsionado 1 e 11, de carater abrangente fazendo 
elo de ligacAo entre conteudos especificos (Fisica) e Pedagdgicos (Educaclo). 

E tmportente observer que tais disciplines necessitam ser ministradas por professores cos formacSo e expe 
r:Amcia pare tal. Para lecionar estas disciplines, fazer extenslo e pesquisa es Ensino, o Departamento de Ffsic 
conta com apenas 3 (tres) professores, um deles em doutoramento, us mestre em Ensino e um graduado. 

Comc a Pes-Craduaclo em Ensino de Fisica no Brasil se localize no sul e sudeste (distancias superiores a 1 
Km de:ta capital), desmotiva os posevels candidatos. 0 curso objetiva: 1) Former pessoal qualificado pare 
exercfcio das attvidedes de pesquisa e Magisterlo Superior. 2) Realizar pesquisas que aprofundes os conhecimen 
tos no Enstno de Fislca e no entendmento des polittcas e programas da Educaclo. 3) IntercAmbio entre os grupo 
e programac das diverges areas de pesquisa da UFMT e do Pais. 

A Pds Oreduack em Educaclo, Modelidade Ensino de Fisica visa a formaclo a nivel de sestrado e doutorado, co 
elenco de disciplInas obrigatorias e complementares, semindrios de pesquisa, e use dissertaclo ou tese. 

PN.QUI.155B TITULO: OS CURRICULDS DOS CURSOS DE FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARA, JOAO FURTADO DE SOUZA, LINDALVA DO CARMO FERREIRA, DEPT9 DE FfSI 

C.A - UFPA. 
Na Universidade FederaL do Pari durante os 4 61timos anos occrreram di 

cussOes diversas cam perspectives a mudanca do regime diatico da Instituick, alem desta o 
pracrio departamento de Fisica prcmoveu reuni6es para anilise do curriculo de seus cursos. A 

UFPA enquanto instituick definiu em 1991 que o regime diatico passaria a ser "SEQUENCIAL SE 

MESTRAL BLOOD", tomando-se assim comp paranetros tSsiolos o resultado das discuss6es depar-
tamental, as condicEes locais e a definic5o institucional, propusenos uma nova estrutura curr 

cular. Este pooposta entrou em teste em 1992. 0 que propomos agora uma discuss5o junto a 

munidade de ensino de Fisica do Brasil. 
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IAMA PROPOSTA DE SACHARELADD 
EM 	SICA: 	Habilitacbes em 	Materia 

Condensada, em Ensino de Fisica, e am Fisica da Atmosfera. Figueiredo,J.0., 
Buriii, A.A. & Agra, J.r.N. - Depto.de Fisica do Centro de Ci@ncias e 
Tecnologia da Universidade Federal da Paraiba (DF/CCT/UFPB),C.Grande-PB. 
RESUMO: 0 DF/CCT/UFPB, desde a sua criacAo em-1979, tem atendido entre a 40 
a 60 turmas por semestre, cada uma com 5 a 50 alunos de cursos de 
engenharia e de ciOncias empirico-formais. HA alguns anos foi proposta a 
cria0o de um Bacharelado em Fisica ao Colegiado Superior de Ensino da 
UFPB, o qual contrapropts a criacNo de uma Licenciatura. Apesar da pouca 
ressonAncia obtida, essas propostas criaram as bases para a criacNo de UM 
BACHARBLADO EM FISICA COM HABILITAcCES, partindo da infra-estrutura jA 
existente no CCT/UFPB, das perspectivas para a Fisica no Brasil nos anos 90 
apresentadas em publicapNo recente da SBF, e da criayNo de bacharelados 
semelhantes em alguns campi da Universidade de SAD Paulo. Atender As 
demandas de alunos de engenharia do CCT/UFPB clue jA sAo bolsistas de 
projetos do Depto. de Fisica, e prover bachareis em Fisica Experimental 
para as pos-graduaqbes de universidades do sul e do sudeste do pais sNo 
alguns aspectos positivos desse bacharelado. Por outro lado, hA 
controvtrsias acerca da 'equivalOncia, ou nNo, do titulo de Bacharel em 
Ensino de Fisica com 0 de Licenciado em Fisica, e do titulo de Bacharel em 
Fisica da Atmosfera com o de Meteorthlogo, para fins de concursos p6blicos. 
Um estudo dessas exigtncias t apresentado numa perspectiva mais ampla que 

_aquela da transitoriedade das normas e leis  vigentes. 

PN.QUI.155B 

0 METODO DOS OPERADORE8 DE FATORIZAcji0 EM SISTEMAS 
qUANTICOS TRIMMENSIONAIS 
Mario Goto,  Dpto. de Asica/CCE - UEL, Calica Postal 6001, CEP 86051 - Londrina,PR. 

Examina-se a aplicabilidade do metodo de fatorisagio (ou fatoragio ) em sistemas quinticos tridi-
menetlionais, de uma forma geral, mostrando-se que pode ser aplicada com vantagem em tres casos: 
partmula oscilador harm6nico isotropico e itomo de hldrogenio. Aqui se refere fatorizacio da 
hamiltoniana do sistema, alem do moment° angular orbital representado por L2, levands clefinisio 
de operadores de crigio e de aniquilacio que atuam sobre os mdices de enerem n (apenas no caso do 
oscilador isotropico), In, I) -■ In 1,1) e do moment° angular orbital 1, In,l) In,: 1) 

PN.QUI.155B 

0 METODO DOS OPERADORES NA EQUActiO DE LEGENDRE 

Mario Coto,  Dpto. de Ffsica/CCE - UEL, Cain Postal 6001, CEP 86051 - Londrina, PR. 

Mostra-se que o metodo de fatorisacio (ou fatoragio ) pode ser aplicado na equagio de Legendre, 
resultando numa alternativa simples e intereseante de se resolver esta equacio . A fatorizacio redus a 
equacio diferencial de segunda ordem numa de primeira ordem, de integracio imediata, e introdus os 
operadores de criacio e aniquilacio (levantamento e abaixamento) que atuam sobre as auto-funcOes do 
moment° angular orbital, 1. 

PN.QUI.155B 
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28/01 - QUINTA 
	

PAINgIS 

sala 156 

AVALIA00 

Coord.: Erica Zimmermann (Dep. de Fisica/UFSC) 

ISITUAQA0 DO ENSINO DE FISICA USANDO ATIVIDADES EXPERIMENTAISI 
PN.QUI.156 IEM ESCOLAS DO 22 GRAU DE FLORIANaPOLIS. E. Zimmermann,  Deptoi 

de Fisica, UFSC. 

Embora muito se discuta a situaggo do ensino da fisica usando atividades I 
experimentais, poucos sgo os trabalhos encontrados que se baseiam em dados con-I 
cretos. Este relato pretende apresentar uma visgo do que ocorre em sala de aulal 
de escolas do 22 grau de FlorianOpolis, fundamentado em entrevistas feitas com' 
professores da,rede atraves de questionLrios. 0 trabalho foi desenvolvido em 41 
etapas: (ai DiagnOstico situacional; (b) Elaboraggo do questionirio piloto; (c)' 
Elaboraggo do'questionario com base nos indicadores apontados pelo piloto; (d) 

, 

Analise-aos resultados..Para assegurar a validade da pesquisa, seu desenvolvi-
Imento teve como base os modelos tradicionais de pesquisa em Ciencias Sociais e,' 
'portanto, os questionarios foram desenvolvidos seguindo estes modelos. 

Os resultados das analises realizadas mostram que, em geral, os profes-! 
sores de fisica do 22 grau quase nunca planejam atividades experimentais. Entre' 
Itanto este quadro se modifica em funggo do tipo de escola (particular,pUblica).; 

  

PN.QUI.156 DIFICULDADES NO APRENDIZADO DE FISICA, NO CURSO 

 

SUPLETVO DE 2° 6RAU EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 
Vagner Camarini Alves - FACLEPP / UNDESTE 

Este trabalho 	apresenta e 	discute as principais 

dificuldades no processo de aprendizado de fisica, segundo 

relato dos pr6prios alunos, nos cursos de supletivos de 2° grau, 

no periodo de 1986 A 1992, em escolas publicas e privadas de 

Presidente Prudente - SP. Neste contexto, a observacao e 

levantamento das dificudades e sua correlacAo com os problemas 

sOcio-econOmicos tratados simultaneamente com problemas 

puramente didaticos, relacionados com o processo de educacAo para 

adultos, no intuito de eleborar planos mais abrangentes e 

especificos a esta clientela. 



113 

PN.QUI.156 A TRADT4:0 DE LIVh0S-T= DEFfSICA GERAL 

Nat= Quilit;o  hordno  
Departamento de Fisica - Uni.Fed. N.-aerais 

apresentada uma ankise alguns aanuais de ff.sicn gcral oxistentes atualmen-

te em nosso mercado editorial, todos traduzidos do americano. ca. apontados " 
os erros de tradugg.o generalizados e defeitos Ce editoragL, acentuando-se 

a .,ravidade desses defeitos em face da escassez de'opc5es 4e :Livros de ffsi 

ca geral. A ankise refere-se a. d6is textos bastante conhecidos, dos quals 

nencionados trecbos defeituosos. AO final prop3em-se algumas medidas 

serem adotadas pela SociedadeDrasileira de Fisica, por prefeasores e pelcs 

alunosl visando a melhorar a qualidade dos .aanuais 

PN.QUI.156 

AVALIAR 8 EDUCAR - iviOLEN1C D: REFLEXAO 

03ALU WATANABE - EENP  

- Refletir sobre a avalia9ao em todos os segmentos da sociedade e 

obviamente em nossa sala de aula. 

- Raver a postura para uma nova visEo de ensino da Fisica como en- 

fatiza a proposta Curricular para o ensino de Fisica no 22 grau 

=IP/ SE. 

- Entender o verdadeiro significado da avaliaclo e adequa-la para 

n5o cometer injusticas e distorc5es com julgamentos preconceitu-

osos. 

- A avaliac5o devera ter um cargter incentivador, ratificador da-

quilo que foi proposto e despertar o verdadeiro potencial de ca-

da educando. 



UMA HISTORIA 	DA FiSICA NUCLEAR. 	Ernst Wolfgang 
Hamburger - coordenac;°, Maria Cristina Martins - organizacao, Institut° de 
Fisica da Universidade de S;o Paulo, Institut° de Fisica da Universidade 
Federal da Bahia. 

AtravZis de 24 pain;is fotogrLficos, mostra passagens da evoluc:;o 
histrica do conhecimento cientlfico no area de Fisica Nuclear, partindo 
das descobertas do inicio do s;:culo, ate' os Quarks e Gluons. Destaca o 
inicio da Fisica Nuclear no Brasil e e dedicada,ao professor Oscar Sala. A 
exposisao dirigida essencialmente para um publico de 22 grau, ou com 

formacao superior. 

Dias 28 e 29 de janeiro 

MO.QUI.123 

MO.SEG.123 	EXPOSIcA0 COMEMORATIVA DO CINOUENTENARIO DA DESCOBERTA 
DOS CHUVEIROS PENETRANTES NOS RAIOS COSM1COS. 	 - 
coordenador, Penha Maria Cardozo Dias e Eduardo Adolfo Terrazzan - 
organizadores. Institut° de Fisica da Universidade de S.3-o Paulo, Institut° 
de Fisica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Institut° de Fisica da 
Universidade de S:io Paulo. 

- 

Exposicao preparada em outubro de 1990 sobre a primeira experincia de 
fisica realizada no Brasil, e que teve repercusso internacional: a 
descoberta dos Chuveiros Penetrantes nos raios cosmicos, pelo fisico 
italiano Gleb Wataghin e os brasileiros Marcelo Damy de Souza Santos e 
Paulus Aulus Pompeia. 26 paineis fotogrLficos explicam o significado da 
descoberta, na Fisica das particulas e documentam o inicio da fisica 
experimental em S'a-o Paulo. 

Dias 25, 26 e 27 de janeiro 
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EXPOSIOCES 

sala 123 

Coord.: Ernest Wolfgang Hamburger 



MO.SEG.157 

INSTRUMENTAL RELATIVO AO MOVIMENTO DIURNO DO SOL. NOZAWA, Airton. Universidade Estadual de 
Londrina-PR 

0 movimento (aparente) diurno do Sol, apesar de ser facilmente observevel, gera muitas con-
troversias para a sua explicageo e o seu entendimento. Muitas vezes por falta de referen - 
ciais geograficos, outras pela demora do acontecimento dos fenamenos ou pela impossibilida-
de de se observer o mesmo fenameno atraves de verios locais da superficie terrestre, simul-
taneamente. Do movimento diurno do Sol resultam inilmeros fenamenos que afetam diretamenta a 
vida na Terra, em fungeo da posigeo e do tempo. 0 instrumento permite a observagao do movi-
mento diurno do Sol, em um ambiente qualquer e a qualquer hora, coforme as vis,Ses do dia-a-
dia. 0 seu manuseio facilita o estudo da posigeo aparente do Sol para qualquer hora do dia, 
qualquer dia do ano e para qualquer local da superficie terrestre. Tudo isto em poucos minu-
tos e sem se deslocar de um local para outro. Baseia-se no modelo da abOboda celeste, explo-
rando a visao geocentrista do espaco sideral. 

MO.SEG.157 ECLIPSES E FASES DA LUA 

Joao Vianey Augusto  - PUC/SP 

Fenamenos comuns ao cotidiano dos alunos, os eclipses e as fases da lua. sao geralmente, 

explicados nos livros diditicos, usando figures, as quais, normalmente neo atingem seus 

objetivos. Procurando simplificar e aperfeigoar o ensino destes fenamenos, desenvolvemos 

um experimento diditico, simples de ser construido, que usa materiais de baixo custo dis-

ponivel no comercio, para mostrar como surgem as fases da lua e sua relacio com as mares. 

0 experimento tambern permite entender porque o eclipse da lua se, ocorre na fase de lua 

cheia e o do sol se ocorre na fase de lua nova, alem de permitir ver a diferenga entre som 

bra e penumbra. 
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25/01 - SEGUNDA 	 MOSTRAS 

sala 157 

ASTRONOMIA 

Coord.: Airton Nozawa (Dep. de Geociencias - UEL) 
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MO.SEG.157 

POSICIONAMENTO DO MODELO DE GLOBO TERRESTRE PELA VERTICAL DO LOCAL. NOZAWA, Airton. Univer-
sidade Estadual de Londrina -PR 

Nos locais de ensino, freqUentemente surgem diverggncias quanto ao melhor posicionamento dos 
modelos de globo terrestre. Em geral sao associadas justificativas de natureza politica, en-
tretanto dificilmente se busca uma justificativa coerente com a situagio real do original, o 
planeta Terra. Muitas vezes se definem "posisoes corretas" para o modelo, negligenciando as 
pooisOes costumeiras que ele g confeccionado. Pela simples diregao da vertical de um deter-
minado local, pode-se obter a posisao mais coerente, nao a mais correta, para os modelos ter-
restres. pemonstrando esta coerencia, e com o auxilio do Sol verdadeiro, g possivel explicar 
varios fenOmenos que acontecem num determinado instante, ou em qualquer outro, nas mais va-
riadas localidades da superficie terrestre. Tambgm g possivel abordar thicos referentes di-
retamente posisiies relatives da Terra e Sol. 



MO.SEG.158 "ESPELHO" ACOSTICO. 

S.M. Arruda, D.O. Toginho F. ,e A. Munhoz - Departamento de Fisica - Univer 
sidade Estadual de Londrina. 

Quando se fala em espelho, nos lembramos da reflexgo da luz em _uma 
superficie lisa e polida. Uma maneira interessante de mostrar que a refle 
xao e um comportamento ondulatOrio, a utilizagao de duas superficies es 
fericas para reflexao do som. Com  uma estrutura em ferro,madeira e arame, 
preenchida com gesso e revestida com massa corrida(PVA),foram construidos 
dois espelhos esfericos acesticos com diametro de 90 cm e distancia focal 
de 25 cm.Sendo uma estrutura mOvel, especialmente construidas para aulas 
demonstratives, pode ser utilizado em locais com pouco espago.Entre outras 
experiencias que podem ser elaboradas,citamos uma de interferencia constru 
tiva: alinhando os dois espelhos em um mesmo eixo, uma pessoa com um ouvi 
do no foco de um dos espelhos pode ouvir nitidamente outra que no foco do 
outro espelho, sem que outras pessoas que estejam ao redor percebam. 

COMO CONTAR A FISICA NO 19 GRAU, Maria da Conceigao Barbo-
sa , LOcia de Assis Alves, Rosa Angell Conceives Ledo  

Regina Cely Rodrigues Barroso Silva. 

Durante o ano de 1992, o Grupo de Ensino de Fisica do IF / UERJ desenvolveu o 
projeto "Contando a Fisica", que tem como objetivo lever os alunos de 19 a 49 
serie do 19 grau a compreensao de conceitos de Fisica, utilizando histOrias 
paradidaticas, estimulando, assim, a curiosidade para a pesquisa e o interes-
se pela literature. 0 grupo trabalhou em duas escolas de 19 grau do Rio de Ja 
neiro, sendo uma da Rede Particular e outra da Rede Municipal de Educagao. 0-i 
procedimentos utilizados no desenvolvimento desse trabalho foram: uma maquete 
reproduzindo o cenario da hist-aria, onde as criangas verificavam as sensagOes 
de quente e frio, a historia, envolvendo conceitos de calor e temperatura,con 
tada utilizando um album seriado, e experimentos simples, confeccionados a 
partir de material de baixo custo. Alem do trabalho nas escolas, o grupo fez, 
ainda, uma apresentagao no Setor Universitario da XXXII Feira do Providencia, 
onde se pode observer o'interesse nao sO das criangas, mas, tambem, de ad41- 
tos. 

MO.SEG.158 
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25/01 - SEGUNDA 	 MOSTRAS 

sale 158 

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E BIST6R/ASPARADIDATICAS 

Coord.: Dari de Oliveira Toginho Filho (Dep. de Fisica - UEL) 
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25/01 — SEGUNDA 	 MOSTRAS 

Bala 159 

NATERIAIS INSTRUCIONAIS PARA 0 ENSINO DE FfSICA 

Coord.: Dartanhan Baldez Figueiredo (Dep. de Fisica do CCNE da 
UFSM) 

MO.SEG.159 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE FISICA (PAEF),- MOSTRA DA EVOLUO0 DO 
MATERIAL INSTRUCIONAL PRODUZIDO PELO GEF-DF. Antonio Vicente Lima Por  

to, Dartanhan Baldez Figueiredo  e Paulo Roberto Magnago  (Departamento de Fisica do CCNE da 
Wiversidade Federal de Santa Maria). 

0 GEF-DF (Grupo de Ensino de Fisica do Departamento de Fisica da UFSM), dentro do 
programa de apoio ao ensino de Fisica, reproduziu material instrucional desenvolvido no Ins 
tituto de Fisica da UFRGS. No processo de reprodugio do material na UFSM o mesmo foi adap-
tando-se a realidade local. As atividades do GEF-DF de integragio com o segundo grau na re 
giao de Santa Maria levou ao desenvolvimento de novas atividades experimentais_e a evolu-
gao do material instrucional produzido. Apartir do acompanhamento e na aplicacao do material 
em sala de aula foi possiVel a reelaboragao do mesmo com participagio de professores do se-
gundo grau. 

MO.SEG.159 

A ESCOLA DE 29 GRAU PRODUZINDO MATERIAIS EXPERIMENTAIS PARA 0 ENSINO DE FTSICA. 
Iberg Carolino - Jorge M9id Neto - Luiz RogErio A, Correa. 
Centro Estadual de Educagao Tecnol8gica Paula Souza (CEETEPS). 

0 CEETEPS 	uma autarquia do Governo do Estado de Sio Paulo, que congrega 
6 Faculdades de Tecnologia e 14 Escolas Tgcnicas de 29 grau, espalhadas por 
diversas regiiies do Estado. Em uma dessas unidades, a Escola Tgcnica_ Estadual 
Condelheiro AntSnio Prado, vem se desenvolvendo um projeto de produgao de mate 
riais didaticos para Laboratgrio de Fisica, para atender, a principio , outras 
escolas do CEETEPS. 

Os "kits" envolvem experimentos relativos a Mecgnica, Hidrostgtica, Termo 
logia, Optics, Ondulat8ria e Eletricidade. Estgo sendo elaborados a partir de 
um conjunto de laborat8rio alemio (Leybold), de adaptagOes aos materiais dos 
Projetos de Ensino das dgcadas de 60 e 20, ou ainda a partir de desenvolvimen-
tos locais. Os materials ego de boa qualidade, resistentes, duriveis e versa 

teis, adaptandv- se a diferentes abordagens metodolOgicas no LaboratOrio. 0 cus 

to de producio ngo g tgo baixo quanto o de materiais "caseiros", porim chega a 

ser de 3 a 4 vezes manor, em alguns casos, que o de similares a venda nonercado 

Com a divulgagio desse projeto no X sNEF, deseja-se estender esta experi-
gncia a outras escolas de 29 grau e, se possivel, estabelecer intercimbios pa-
ra reprodugiio dos materials em escala mais ampla. 
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26/01 - TER9A 
	

MOSTRAS 

sala 122 

HOLOGRAFIA 

Coord.: Jose Joaquim Lunazzi (IF/UNICAMP) 

MO.TER.122 "HOLOCRAFIA NA ESCOLA DE 2o. GRAD" 

Prof. Jose J. Lunazzi - Universidade Estadual de Campinas-

Institut° de Fisica - C.P.6165 - 13084-100 Campinas-SP 

bitnet: lunazzi at bruc 

Demostramos a possibilidade de utilizer a holografia como meio de aumentar 0 

interesse dos alunos pela eptica ondulatoria. Exemplos extraidos do cotidiano 

permitem ao professor instruir seus alunos neste tema, que 6 de suite 

atualidade, por meio de hologramas que aparecem em revistas ou ate em cadernos 

escolares. Outros exemplos didaticos existem por meio de hologramas importados 

de baixo custo. 

Construimos e testamos um equipamento original que permite fazer hologramas e 

redes de difragao em qualquer ambiente. inclusive em sala de aula. 

0 equipamento permite tambem realizar um interferftetro e um espectr6metro que 

operam com o tubo de laser. 
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26/01 - TER9A 	 MOSTRAS 

sala 157 

ASTRONOMIA 

Coord.: Jodo Batista Canalle (PUC/SP) 

MO.TER.157 0 SISTEMA SOLAR NUMA REPRESENTAQA0 TEATRAL 

Tara Maria EspOsito - PUC/SP 

Joao Batista Garcia Canalle - PUC/SP 

Utilizando uma escala de 10 milhOes de quilametros para cada 01 cm de papel, marcamos sobre 

uma tira de papel de 7 cm de largura por 6 cm de comprimento, o Sol numa das extremidades 

da tira, Merctirio a 5,8 cm do Sol, Venus a 10,8 cm, Terra a 15,0 cm, Marte a 22,8 cm, JiiPi 

ter a 77,8 cm, Saturno a 143,0 cm, Urano a 287,0 cm, Netuno a 450,0 cm e Plutao a 590,0 cm 

(todas as distancias sao em relagao ao sol). Em seguida esticamos um barbante sobre a 

tira e damos um n6 sobre o Sol e outro sobre cada planeta. No centro de uma quadra de es 

portes,fixamos o n6 do sol e esticando o barbante com um giz sobre o ne) de cada planeta tra 

gamos um circulo para cada planeta. 	Colocando alunos, representando planetas, par,, andarem 

enquanto giram sobre si mesmos, sobre estes cfrculos, veremos 	o sistema solar em movimen 

to. Neste cenerio o movimento das luas e cometas tambim representado. 

MO.TER.157  
ASTRONOMIA PARA PRE-ESCOLA E PRIMEIRO GRAU 

Inez Aparecida Gongalves de Oliveira  - PUC/SP 

Joao Batista Garcia Canalle  - PUC/SP 

Como e possfvel dar uma visao correta e concreta dos tamanhos dos planetas, do sol e das 

outras estrelas aos alunos da pre-escola e do primeiro grau, sem recorrer aos nemeros? 

Escolhendo uma escala apropriada, representamos o sol por uma esfera de 80 cm de diametro, 

e, conseqUentemente , os planetas sao representados por esferas com os seguintes diametros: 

Mercerio (2,8 mm), Venus (7,0 mm), Terra (7,3 mm), Marte (3,9 mm), Jepiter (82,2 mm), Netu 

no (29,2 mm), Saturno (69,9 mm), Urano (29,2 mm) e Plutao (1,6 mm). As bolinhas dos plane 

tas contruimos com argila ou durepox (ou ate mesmo usando sementes e frutas). 0 sol (80,0 

cm), por outro lado, s6 pode ser representado por uma bexiga de aniverserio de tamanho gi 

gante, que e enchida na safda de ar de um aspirador de 	para alegria da criangada e 

espanto de tpdos. 
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MO.TER.157 A LEI DAS AREAS DE KEPLER NA BALANGA 

  

Sebastiao Carlos Crispin  — PUC/SP 

Joao Batista Garcia Canalle — PUC/SP 

Como apresentar de forma interessante e correta a lei das areas de Kepler? Calculamos 

a posigio dos planetas ao redor do sol, dividimos seu period° de translacao em iguais 

intervalos de tempo e construfmos as elipses de suas Orbitas; em seguida recortamos 

as elipses, obtendo, assim, varios "pedagos de pizzas" de papel. Utilizando uma sensf 

vel balance construfda com canudinho de refrigerante, demonstramos que as areas dos 

"pedagos de pizzas" sio iguais,monstrando que os pesos destes "pedagos de pizzas" sio 

iguais. 0 mesmo procedimento feito com as elipses de alguns cometas. 
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26/01 - TERQA 	 MOSTRAS 

Bala 158 

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO 

Coord.: Marcos Cesar Danhoni Neves (Dep. de Fisica/uEm) 

MO.TER.158 A CONQUISTA DO TEMPO NA CINEMATICA Marcos Cesar  
Danhoni Neves (Dep.de Fisica-UEM) 

0 presente trabalho resgata parte da hist6ria que envolveu a marcagAo 
do tempo em experimentos envolvendo corpos em queda e pendulos. SerAo 
expostos duas mequinas, idealizadas por Jules Morin, na metade do seculo 
XIX. Sere demonstrado o funcionamento da maquina e de como se obter as 
relagees do movimento uniformemente acelerado. 

MO.TER.158 MOTOR DE CARRETEL, Alberto Gaspar, UNESP/Guaratingueti 

espira percorrida por uma corrente eletrica imersa num campo magnetic° so 

fre a agar: de um torque que tende a fazi-la girar: este e o principio de fun 

cionamento de um motor de corrente continua. Quanto maior o niimero de espiras 

mantida a intensidade da corrente, maior sera o torque e, consequentemente,po 

de-se afirmar que maior sera a eficiencia do motor. Essa eficiencia, entretan 

to, pode ser aumentada sem alterar o nGmero de espiras bastando alterar, por 

exemplo, a sua geometria. Uma das formas de faze-10 e enrolar as espiras for 

mando duas bobinas dispostas perpendicularmente entre si. 

Este e o principio besico do motor de carretel que apresentamos. 0 carretel e 

utilizado como suporte para o enrolamento das bobinas servindo tambem de guia 

para o eixo do motor. Trata-se de uma montagem simples, de interesse diditico 

pois ilustra com muita propriedade principios do eletromagnetismo e que, alem 

disso, se aproxima bastante dos motores desse tipo produzidos pela indGstria. 
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PROOETIL: 0 JCGO CORD RECURSO ND ENSINO DE kISI 
CA-JOSE NELO DE OLIVEIRA-COLEGIO SANTA MARCELI-
NA-BR/MG/DACIO GUIMARAES DE MOURA-COLTEC=UFMG.  

Buscando novas alternatives para o ensino de Ff 
sica idealizamos um jogo que e ccnstituido de 
um brinquedo, onde proporciona ao estudante uma 
experiencia_material que procure propiciar ao a 
luno condigoes de elaborar por si proprio,as es 
truturas psicologicas adequadas, e neceparies' 

otTo pare o estudo dos conceitos fisicos referentes' 
as grandezas fisicas de conservagao de energia' 

0 objetivo do jogo e levar os jogadares a fazer 
as relagges entre as quatro varieveis: x,h ecm,d (veja a figura). principais variaveis encrm-
trades no fenanono proposto no estudo. 

Esse jogo fbi aplicado pare cerca de 250 aluvos 
do II grau, que foram divididos em dois grupos, sendo que um grupo responderia um questiona - 
rio teorico sabre o jog°, e o outro exuautava o jogo. Para o questionario foi elaborado 12 ' 
questoes do tipo: "se quisermos diminuir d, aproximandoo pote da mesa, como devemos alterar x 
(dIMInuindo ou aumentandb?) sem alteraroCe h? E para o grupo que executavao jogp, foi 
do varies rearm, 	lhes foram entregues com o brinquedo. Posteriormente analizados e 
ides naMmografiaescritapelo autor, no CUrso de Eepecializaggo em Ensino de Ciencias-Mode: 
lidade Fisica, Ministrado pelo COLTEC/FAE. 

meartica e lanr,amento de Projetil. 



MATERIAL DIDATICO PARA 0 ENSINO DA FISICA 

Wanderly dos Santos Roberto-DPF-UFV 

0 ensino de fisica no pais tem atravessado uma fase critica, ji h5 anos 
0 ensino de Ciencias Fisicas tem sido constituido principalmente de_formacao li-
vresco sem nenhum relacionamento com a pratica, faltando a realizacao de experien 
cias que levassem o aluno a compreender o universo que o cerca de uma forma mais 
fenomenologica. Diante_disto, em 1982, criou-se um projeto para criar uma metodo-
logia para eesino de Fisica Experimental,_visando a melhoria do ensinc de Ciencias 
de 54 a 84 series do 19 grau (na ara de Fisica) e de Fisica no 29 grau, confeccio: 
nado material para laboratorio de ensino que fossem simples, de baixo custo, de fa 
cil manuseio e manutencao e que atendessem as necessidades dos cursos. Pretendo 
coM isto, em forma de mostra, pretendo expor alguns dos poucos materiais prpduzidos 
pelo.Nucleo de Ensino de Fisica da UFV. 

MO.TER.159 

MO.TER.159 
	FISTCA POR TXP7REMENTOS PEMONSTRATIVOS 

por: SFRGIO LUTZ TTRTOITO ZIN 

E.E. vM/LIO MASSOT — POA —RS 

Este trnbnlho npresenta ns oboervages relevnntes resultentes de opc.go 

de se ensinnr n Efsion n nlunos de 2Q Grnu Noturno de F.E. EMILIO MASSOT 

em FOA—RS. Ao longo dos anos se verificou que o ensino formal da Ffsicn 

desperta pouco interesse nos alunos, de mesma forma a Anfese puramente 

leboratorial com exigencies de relat6rios e aplicag;o do metodo cientf—

fico nem sempre 6 efetiva, pois muito poucos alunos tem interesse em 

serem cientistas ou pesquisndores. Alem disto qunlquer m6todo ou nova for—

ma de ensino deve considerar o aluno REAL e nao o ideal juntamente com 

objetivos plusfveis. Assim sendo, optou—se pelo ensino de fisics na forma 

de experimentos simples e do tipo NUCLEADORES de CONIMIMENTO de carAter 

demonstrativo e cujos fenOmenos essenciais orientam a abordagem de deter—

minados conteddos integradamente. 
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26/01 - TERQA 	 MOSTRAS 

sala 159 

NATERIAIS INSTRUCIONAIS PARA 0 ENSINO DE FISICA 

Coord.: Wanderley dos Santos Ro4erto (DPF/UFV) 



125 

28/01 - ()UINTA 	 MOSTRAS 

sale 157 

ASTRONOMIA 

Coord.: Marcelo de Oliveira Souza (CEBRIC/RJ) 

MO.QUI.157 

Atividades do Clube de Astronomia de Niter61.  

Equipe : Marcelo de Oliveira Souza ( CEBRIC ) , Martin flakier 
ernanda Rodrigues Mittelbach , Helga Elisabeth Pinheiro Schluter , 

Jose Alex do Nascimento , Marcelo Goulart da Silva , Omar Martins , 
Emerson Vasconcelos Costa , Herbert Keller , uis Claudio . 

Pretendemos apresentar as atividades relacionadas a astronomia que desenvolvemos ha 
um ano no Espaco UFF de ciencias e no ColOgio Estadual Brigadeiro Castrioto . 

Organizamos para esse fim um clube de astronomia , basicamente , formado por alunos 
do 29 grau. 

litISSO objetivo 6 , otravas de debates , montagem de modelos experimental, que simu-
lam u movimento dos planetas e de satelites e montagem de paineis explicativos discutir 
alguns conceitos basicos de fisica de uma forma agradavel e bem humorada . Despertando 
nos estudantes uma melhor compreensgo do mundo . 

CI nosso desafio 6 dinamizar o ensino de ciencias . 

MO.QUI.157 

 

LUNETA CASEIRA 

Sidnei Jose Buso  - PUC/SP 
Jo5o Batista Garcia Canalle  -PUC/SP 
Sebastiaii Carlos Crispin  - PUC/SP 

Com o objetivo de difundir o ensino da astronomia, motivar o aluno usando sua curiosidade 

natural e desmistificar a complexidade de uma luneta astronamica, construimos uma usando 

materials simples de serem conseguidos, como por exemplo, lente de Oculos, monckulo de fo 

tografia, tubos e conexOes PVC, cabos de vassoura, parafusos, etc. Com  estes materials 
simples je e possivel obter aumento cerca de 20 vezes e, assim, ver as crateras da Lua. 
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MOSTRAS 

sala 158 

EQUIPAMENTOS DE LABORATDRIO 

Coord.: Dari de Oliveira Toginho (Dep. de Fisica/UEL) 

MO. QUI.158 I 	RESUMO 

0 GIRATORIO: 0 MOVIMENTO CIRCULAR SOB A OTICA DA SEGUNDA LEI DE 
NEWTON 

Autores: TONEGUZZO, L., SANTOS DOS, W. R., AGUIAR, O. 

A segunda lei de Newton 	geealmente exposta em funcao do movimento reti 
lineo deixando-se como aplicacOes, desta lei, os movimentos de satelites,"de proja 
teis e o movimento circular que,.na verdade sao casos particulares de um mesmo pra 
blema. 0 grupo MEFE (Metodologia de Ensino de Fisica Experimental) do Departamentii 
de Fisica da UFV criou e desenvolveu um equipawento denomirwto "GIRATORIO" com 	c 
Proposito de enfocar a 20. Lei de Newton. 0 corpo girante 	uma lpve psfera vintula 
da'.a uma mola por meio de um cordao. Identificando a forca ccraLripeta: • 	. 
F = 4 IT  82f2M  cOM a forca rPstauradora da mola.: F = KO chega-sP a expressa.o: 
11x = Ro 	Af2 	em que A . 21,112BIL_ 

1 - Af2 

Foram realizados teste experimentais variando o alongamento A x, 	mola 
e rogistrando com um estroboscOpio eletrOnico a correspondente freqUencia do movi-
mento circular. Um pequeno motor acoplado a uma fonte regulivel de tensio foi uti-
lizado de modo a permitir o controle da freqUencia. 

MO.QUI.158 
	 ELETROFORO 

Flivia Jose de Oliveira, Edson Ferreira Suisso, Antonio Carlos Barata. 
Departamento de Fisica - Universidade Federal do Espirito Santo. Vital-la - ES. 

Desenvolveu-se um eletrOforo extremamente eficiente e que permite o manuseio de boa quantida-

de de carga eletrica para experiencias de eletrostatica. 0 mais importante e que o material e 

confeccionado a partir de elementos facilmente encontraveis e a custo zero. 0 corpo do instr_ 

mento, isto e, o elemento a ser carregado eletricamente, consiste de uma tampa metilica de po 

te (vidro) de azeitonas (geleias, palmitos etc), com bordos dobrados para o lado interno. 

A tampa pode ser lixada para retirar a tinta ou mantida pintada, opcaes que permitem um me-

lhor entendimento do processo de carga do instrumento. A haste feita com o corpo de uma ca-

neta esferografica. A tampa e furada no centro (eliminando-se as rebarbas) onde e introduzida 

a tampinha trazeira da caneta. A haste e colocada do lado ceincavo da lata. 0 carregamento do 

eletreforo e feito da maneira convencional, friccionando uma superficie de isopor (ou vidro, 

plastic° etc) com papel (ou seda, la, naylon etc). Embora simples, este instrumento permite a 

obtencao de faiscas com cerca de 8 mm, o que corresponde a uma tensao da ordem de 6 kv. 
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sala 159 

KITS EDUCIONAIS PARA 0 ENSINO DE FISICA 

Coord.: Cassiano Z. de Carvalho Neto (LABORCIENCIA) 

"ENSINO DE FISICA, METODOLOGIA CIENTIFICA:EVOLUQA0 PELO RE-

TORNO As ORIGENS" 
Ha muito procura-se encontrar um caminho evolutivo, capaz de superar a crise 
experimentada, hoje, pelo ensino de fisica. Um olhar atento para o passado his 
tOrico desta ciencia, revela-nos a chave da superagao das limitagOes atuais. 
Resgatar a historicidade da ciencia e levantar o veu dos desafios vividos - e 
alguns superados - por muitas geragOes de fisicos e pensadores; e, tambem, per 
ceber dramaticamente o papel da experimentagao, neste contexto. Mas, e, prin - 
cipalmente, desenvolver a percepgao critica de que as construgOes geometro-ma 
tematicas - modelos da realidade, probabilidades de ocorrencia de eventos - 
sOo criagOes da intuigOo e racionalidade humana, processos em evolug;o e por - 
tanto passive's de revisOes permanentes e limites de validade. 0 resgate 	do 
trabalho cientifico histOrico-experimental, para o ensino de fisica, e retorno 

origens, nas bases de fundagOo e evolug;o desta ciencia, capaz de alavancar 
as superagoes necessarias. 

Nesta mostra sera() apresentados e estar;o expostos os kits educacio-
nais * BANCOS DE PESQUISA FISICA *.entendendo-se tais recursos e equipamentos 
como uma solugAo viavel consecugRo dos aspectos experimentais ligados ao en-
sino de fisica. 
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LABORAToRIOS DE PESOUISA DO DEPARTAMENTO DE FISICA/UEL 

sala 338 
LABORAT6R/0 DE FILMES FINDS 
Coord.: Jair Scarminio 

0 Laborat6rio de Filmes Finos 6 usado tanto para 
pesquisa quanto para programas academicos (iniciagao 
cientifica). Ele contem um equipamento de produgao de 
filmes a partir de solugoes quimicas, pela tecnica de 
"dip-coating" e um equipamento de deposigao de filmes por 
evaporagao resistiva em vacuo. Produzimos filmes 
metalicos de Al, Cu, Ag, etc., bem como filmes de oxidos 
de transigao, do tipo NiO, Nb205. No momento estao sendo 
feito estudos da resistividade de metais e ligas em 
funcao de sua espessura e composigao e do fenfteno de 
eletrocromismo nos Oxidos acima citados. 

sala 337 
LABORATORIO DE ESPECTROSCOPIA 6PTICA E LASER 
Jose Leonil Duarte e Ivan Frederico Lupiano Dias 

sala 336 
LABORATORIO DE PROPRIEDADES TERMICAS DE MATERIAIS 
Klemensas Ringaudis Juraitis, Joao Batista Domiciano, Clemencio 
Teodoro Dotto, ClOia Guiotti de Padua. 

sala 329 
LABORAT6RIO DE FfSICA NUCLEAR APLICADA COM RAIDS GAMA 
Carlos Roberto Apolloni, Melayne M. Coimbra, Otavio Portezan Filho, 
Cesar A. C. Santos, Marcos de Castro Falleiros, Antonio Tannous 

Neste laboratOrio sac: desenvolvidos projetos 
ligados a Area de fisica nuclear aplicada, sendo feitos 
estudos em amostras sOlidas tais como solos, leite em p6, 
adubos, etc. Para as medidas com solos utiliza-se a 
tecnica de atenuagao de raios gama, onde feito o 
mapeamento da difusao da Agua no solo a fim de determinar 
propriedades importantes, de interesse pars a 
agricultura, tais como difusibilidade e condutividade 
hidraulicas. 

Alem disso, sao feitas medidas de tragos 
radioativos em amostras sondem utilizando-se a tOcnica 
de espectrometria gama a fim de determinar a quantidade 
de elementos radioativos presentes nas amostras 
analisadas. 
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JOSE MELO DE OLIVEIRA 
JOSE PEDRO CORDEIRO 
JURACI RODRIGUES DE ALMEIDA 
KLAUDIA MARIA GONCALVES PEREIRA 
LENILDA AUSTRILINO SILVA 
LEONARDO REIS LUCFNA 
LIACIR DOS SANTOS LUCENA 
LIANA NASCIMENTO 
LIANA NASCIMENTO 
LIDIA MARIA RIDEIRO DE O. GOKIDE 
ITZETE MARIA ORQUIZA DE CARVALHO 
LIZNANDO FEMANDES DA COSTA 
LORIVAL FAME JUNIOR 
LUCIA•DA CRUZ DE ALMEIDA 
LUIS OCRALDO MENDES 
LUIS ORLANDO DE QUADRI) PEDUZZI 
LUIS PAULO DC CARVALHO PIASSI 
LUIS PAULO DE CARVALHO PIASSI 
LUIZ CARLOS DE MENEZES 
LUIZ EDUARMT BARREIRO 
LUIZ PINGUELLI ROSA 

ROGLRIO CORREA AUGUSTO 
LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
LYDIA SAVASTANO RIBEIRO RUIZ 
M.DA CONCEICAO A.DARBOBA LIMA 
MANUEL ROBERTO RODILOTTA 
MARCELO UE OLIVEIRA SOUZA 
MARCILIO DE FREITAS 
[VUTC10 QUINTAO MORENO 
MARCO ANTONIO MORETRA 
MARCOS CESAR UANMONI NEVES 

'MARCOS FIRES LEODORO 
MARGARIDA CARVALHO DE SANTANA 
MARIA CRISTINA DAL PIAN NOME 
MARIA CRISTINA DAL PIAN NOORE 
MARIA CRISTINA DUARTE 
MARIA DE FATIMA DIAS RODRIGUES 
MARIA ET_ISA RCZENDE GONCALVES 
MARIA ELIZA FURQUIM PEREIRA 
MARIA GUIOMAR CARNEIRO TOMAZELLO 
MARIA MEL.E'NA DIAS DE CAMARGO 
MARIA HERMINIA FERREIRA TAVARES 
MARIA INES NOBRE OTA 
MANIA INES NOBRE OTA 
MARIA INES NOBRE OTA 
MARIA IVANIL C.KARTINS 
MARIA JOSE P. M. DE ALMEIDA 
MARIA JOSE P.M. DE ALMEIDA 
MARIA JOSE P.M.DE ALMEIDA 
MARIA LISBOA DE OLIVEIRA 
MARIA LUCIA V.ABIB 
MARIA REGINA KAWAMURA 
MARIA REGINA KAWAMURA 
MARIA REGINA KAWAMURA 
MARIA SUMIE WATANABE 
MARTA TEREZA YOUR LUI 
MARILIA FREITAS DE CAMPOS FREIRE 
MARILIA RODRIGUES DE ANDRADE 
MARIO GOTS 

MARIO LUIZ LANDERDAHL 

co/ter/107/046 co/qui/108/062 co/qui/108/063 
Pn/seg/151/069 en/qua/106/026 
mo/ter/122/119 
co/ter/108/049 
PA/qui/132/103 
CS/MS/103/032 
mu/ter/158/123 
pn/ter/151/08S 
pn/qui/152/103 
An/ter/154/093 
PA/seg/151/071 
co/seg/110/040 
co/ter/102/044 co/qui/109/065 
PA/ter/154/094 pn/qui/i54/107 MR/QUI/115/017 
PM/QUI/154/108 
co/ter/101/041 
co/seg/101/035 pn/ter/154/093 
MR/QUI/111/016 
pn/ter/153/092 
pn/seg//54/079 pn/ter/151/084 cs/TaS/414/029 
An/qui/153/105 
MR/QUA/111/012 
co/seg/108/038 colter/101/042 
pn/qui//53/106 cs/TaS/41.0/028 
cf/seg/TOV/007 
PA/seg/154/079 
cf/qui/202/007 CS/qui/104/031 
oo/seg/i59/118 
co/seg/101/037 
pn/seg/151/07i 
mo/seg/150/117 0T/6TO/462/024 
cf/seg/202/007 
mo/qui/157/123 pn/seg/154/079 co/seg/110/040 
co/ter/107/04B co/qui/107/060 
co/ter/107/047 pn/qui/156/113 
MR/TER/114/00H 
mo/ter/i50/122 co/qui/107/059 MR/QUI/115/018 
co/ter/101/043 
MR/QUA/115/014 
co/seg/i10/040 co/ter/110/053 
MR/QUI/114/016 co/seg/101/036 colseg/110/040 
PA/seg/i52/073 pn/ter/152/088 
co/tor/i01/042 
CS/US/462/02G PN/QUI/i54/107 
pn/seg/i5i/071 
Pn/qui/i54/108 of/TaS/463/033 
Pn/ter/153/091 
co/ter/107/047 
co/qui/107/059 pn/qui/152/103 pn/qui/153/104 
Pn/qui/155/109 pn/qui/155/105 pn/qui/i53/105 
co/qui/107/059 
co/qui/110/066 co/qui/107/059 
co/qui/110/066 en/qua/102/026 gt/stq/416/024 
co/ter/101/042 co/qui/101/057 co/qui/1.01/057 
EN/QUA/102/026 
MR/SEX/114/020 
CS/TaS/105/027 
pn/seg/151/070 pn/seg/i54/078 pn/seg/154/078 
Pn/ter/152/089 pn/qui/152/103 mr/gui/115/018 
CO/TER/110/053 
co/ter/102/044 
pn/seg/i52/073 
08/QUA/108/026 
pn/ter/154/093 
Pn/ter/155/095 pm/qui/155/111 
Pn/seg/153/075 
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MARTA MARIA C.ALMEIDA PERNAMBUCO 
MARTHA MARANDINO 
MAURICIO PIETROCOLA P. DE OLIVEIRA 
MAURICIO PIETROCOLA P.DE OLIVEIRA 
MIDORI HIJIOKA CAMEL° 
MOACIR DE LUCENA NETO 
MOACYR R. DO VALLE FILHO 
MYRIAN KRASILCHICK 
NEUSA MARIA PAVAO BATTAGLINI 
NILSON MARCOS DIAS GARCIA 
NTRCE PEREIRA 
NORBERTO CARDOSO FERREIRA 
NORBERTO CARDOSO FERREIRA 
NORBERTO CARDOSO FERREIRA 
OLIVAL FREIRE JUNIOR 
ORLANDO PILATI 
OSAMU WATANABE 
OTAVIANO AUGUSTO K.HELENE 
OZIMAR DA SILVA PEREIRA 
PAULO BERNARDO 
PAULO CESAR DE ALMEIDA RABONI 
PAULO CESAR OLIVEIRA SALLES 
PAULO ROMULO DE OLIVEIRA FROTA 
POLONIA ALTOE FUSINATO 
RACHEL GEVERTZ 
RAFFAELE AMAZONAS NOVELLINO 
REGINA CELIA C.BAPTISTA 

co/qui/110/066 mr/sex/114/019 
co/qui/ii0/068 
Pn/seg/155/081 
co/ter/110/054 co/qui/i01/056 pn/seg/155/081 
pn/ter/i55/096 
co/seg/101/036 
MR/QUA/111/012 
MR/TER/114/008 
pn/seg/151/071 
GT/STO/464/025 
GT/ST0/414/023 
pn/seg/151/070 pn/seg/i51/071 pn/seg/i52/073 
pa/ter/152/088 pn/qui/151/100 pn/ter/151/085 
of/TaS/457/033 
CS/OUA/104/031 
MR/SEX/114/019 
qn/qui/156/113 
DB/QUA/108/026 
pn/ter/154/094 pn/ter/152/087 pn/ter/155/056 
DD/OUA/108/026 
co/ter/101./042 
pn/seg/152/073 
DB/OUA/108/026 
pn/seg/I56/082 pn/ter/156/099 MR/SEX/111/021 
co/qui/107/061 pn/seg/156/083 
co/ter/107/04S 
mr/qui/114/016 pn/seg/i56/082 

REGINA CELY RODRIGUES BARROSO SILVA pn/seg/155/080 pn/seg/153/077 mo/seg/158/117 
RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO NASCIMENTO co/seg/110/040 
ROBERTO ANTONIO STEMPNIAK 	 colseg/i08/039 co/qui/107/06i pn/seg/156/083 
ROBERTO NARDI 	 co/qui/107/059 pn/ter/151/084 co/qui/107/059 
ROBERTO NARDI 	 PN/SEG/156/082 PN/OUI/151/100 
ROGERIO POHLMANN LIVI 	 colter/i09/051 
ROSA ANGELI GONCALVES LEDO 	 pn/seg/153/077 pn/ter/154/093 mo/seg/i58/117 
RUBENS BERNARDES FILHO 	 co/ter/109/051 
RUTE HELENA TREVISAN 	 pn/seg/152/073 pn/ter/152/087 pn/ter/152/088 

RUTE HELENA TREVISAN 	 pn/ter/152/088 pn/qui/151/101 pn/qui/151/101 
RUTH SCHMITZ DE CASTRO 	 pn/qui/154/108 MR/TER/111/009 
SANDRA HELENA ALVES DE ALMEIDA 	pn/ter/153/090 pn/qui/153/105 
SEDASTIAO CARLOS CRISPIN 	 molter/157/121 mo/qui/157/125 
SEBASTIAO IVALDO CARNEIRO PORTELA 	co/qui/108/063 
SERGIO LUIZ BERTOLDO ZIN 	 mo/ter/159/124 
SERGIO M. ARRUDA 	 mo/seg/158/117 co/ter/ii0/054 co/qui/107/059 
SERGIO K. ARRUDA 	 pn/seg/155/080 pn/ter/151/084 
SERGIO MASCARELLO BISCH 	 Pn/qui/15//101 
SHIRLEY TAKECO GOBARA 	 Pn/seg/152/072 pn/seg/152/072 MR/QUI/111/016 
SIONEI JOSE BUST) 	 mo/qui/157/125 
SILVANIA SOUSA DO NASCIMENTO 	 Pn/seg/i56/083 pn/ter/153/090 
SILVIA HELENA BECKER LIVI 	 co/ter/108/050 en/qua/101/026 cs/TaS/412/032 
SILVIA HELENA SOARES SCHWAB 	 co/ter/107/047 
SILVIA OLIVEIRA RESOUETTI 	 Pn/qui/153/104 
SIMONE GRELLET PEREIRA FERNANDES 	pn/ter/151/086 
SIMONE PINHEIRO PINTO 	 co/ter/110/035 
SONIA KRAPAS TEIXEIRA 	 co/seg/101/037 
SUELY BALOIN PELAES 	 cs/TaS/413/029 co/seg/108/038 co/ter/101/042 
SUELY BALDIN PELAES 	 PN/OUI/153/106 
SUSANA L.DE SOUZA BARROS 	 co/ter/101/042 co/qui/101/058 pn/ter/153/090 
SUSANA L.DE SOUZA BARROS 	 pn/qui/152/103 pn/qui/153/105 cs/TaS/327/031 
SUSANA L.DE SOUZA BARROS 	 mr/sex/111/020 
SUZANA M.M.SAMPAIO PEREIRA 	 pn/seg/151/071 
TEOFILO BACHA FILHO 	 MR/SEX/114/019 
TEREZA CRISTINA VENANCIO J.COSENDEY pn/seg/154/079 
TEREZINHA DE FATIMA PINHEIRO 	 co/qui/108/062 co/qui/108/063 pa/seg/151/069 

TEREZINHA DE FATIMA PINHEIRO 	 PN/SEG/i51/070 
VAGNER CAMARINI ALVES 	 pn/qui/156/112 

VERISSIMO MANOEL DE AQUINO 	 pn/ter/155/095 
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VICTOR AYMA GIRALOO 
VICTOR FACANHA SERRA 
VICIORIANO FERNANDEZ NETO 
VIRGINIA MELLO ALVES 
VIVIANE CELESTINO ALVES 
WALDIVIA SOARES PENTEADO 
WANDERLEY DOS SANTOS ROBERTO 
WOJCIECH KULESZA 
YASSUKO HOSOUME 
YASSUKO HOSOUME 
YASSUKO HOSOUME 
YASSUKO HOSOUNE 
ZINIA OE AQUINO VALENTE 
ZULMIRA AMELIA ROXO 

Po/ter/151/085 
pn/seg/153/076 pn/seg/i53/076 
co/ter/108/030 
co/ter/108/049 
pn/qui/154/108 
Pn/seg/152/073 pn/ter/156/099 
mo/ter/159//24 ma/qui/158/126 
MR/OUA//i4/010 
co/seg/108/038 co/ter/101/04i co/ter/101/042 
pn/ter/152/089 	 pn/qui/i52//03 
pn/qui/153/106 cs/TaS/409/028 cs/TaS/410/028 
cs/TaS/413/029 mr/qua/115/013 
Pn/seg/153/076 
co/qui/110/000 
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