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EDITORIAL

\: : :E o XIV SNEF aconteceu"

Como bem demonstrou o XIV Simp�osio Nacional de
Ensino de F��sica (SNEF), realizado de 02 a 06 de julho
de 2001 em Natal, existem capacidades e possibilidades
de abrir o pa��s para os nossos encontros de ensino de
f��sica e de abrir os nossos encontros para o pa��s. De-
vemos reconhecer que o que conta no Brasil n~ao s~ao
apenas os estados do Sudeste e Sul. Assim, admitimos
que as mudan�cas de data e local ocorridas para o XIV
SNEF em nada afetaram a realiza�c~ao do evento como
um todo. Provavelmente foi mais dif��cil e custoso para
aqueles que �caram com a responsabilidade de fazer o
evento acontecer: : :Mas aconteceu, e �e isso o que vale,
quando fazemos a avaliac~ao �nal. Temos assim muito
que agradecer �a Coordena�c~ao local, e �as autoridades da
UFRN, que se empenharam para que o evento aconte-
cesse.

Do ponto de vista da programa�c~ao acredito que
o tema do encontro, `Educa�c~ao Cient���ca, Cultura e
Qualidade de Vida' seja ainda um assunto dif��cil de
desenvolver para os participantes do Simp�osio, e preci-
samos amadurecer muito nessa linha de conhecimento.
Penso que a discuss~ao sobre o assunto �cou aqu�em do
esperado, ou pelo menos, do que eu gostaria de ter ou-
vido. Isso pode ser compreendido pela necessidade de
associar componentes de uma cultura mais universal
aos t�opicos com que estamos habituados a lidar. H�a
que se dar tempo ao tempo.

Inspecionando o programa, as o�cinas (27) e
os cursos (25) apresentaram assuntos bem diversi�-
cados, mais relacionados com ensino de f��sica, desen-
volvimento de materiais did�aticos, aplica�c~ao de novas
tecnologias, hist�oria e �loso�a da ciência em sala de
aula e a forma�c~ao de professores. A f��sica moderna
come�ca, mesmo que tardiamente, a ser discutida, o que
�e muito bom. Dentre as o�cinas que abordaram os te-
mas cultura e qualidade de vida apareceram assuntos
interessantes como `F��sica e M�usica', `Alfabetiza�c~ao Ci-
enti�ca'. Algumas palestras curiosas discutiram uma
nova proposta sobre a \Universidade Ind��gena", e ou-
tra sobre aspectos da \�Etica Pro�ssional e Qualidade de
Vida". Como sempre, as o�cinas e cursos constituem
uma componente muito solicitada, sua utilidade est�a
fora de discuss~ao e �e sempre necess�ario assegurar que a
qualidade dos materiais utilizados esteja de acordo com
aquilo que �e prometido.

�E interessante destacar que dentre os debates
programados, o `Cultura e Ensino de F��sica' contou com
o maior n�umero de participantes. Outro que especi�-
camente deveria ter atra��do os participantes interessa-
dos pelo seu oportuno tema: `F��sica para Estudantes
de Humanidades' foi praticamente esvaziado, e acabou
acontecendo apenas uma discuss~ao entre um grupo de

participantes \mais velhos" que reconhecem ser este um
assunto importante e que deve entrar em discuss~ao, caso
se deseje um ensino de \f��sica mais humanista". O que
seja isso �e dif��cil de de�nir, mas h�a concordância que
possa vir a contribuir para a alfabetiza�c~ao cient���ca da
popula�c~ao como um todo. Os PCN tiveram v�arios des-
taques, mas tamb�em, em que pese o consenso acerca
da sua contribui�c~ao important��ssima para uma virada
positiva dos curr��culos e do ensino da f��sica escolar, as
cr��ticas foram muitas e a di�culdade de operacionaliz�a-
los, no atual contexto da escola b�asica brasileira, levam
muitos professores a um pessimismo, que mesmo com-
preens��vel, parece �as vezes exagerado.

As sess~oes de pain�eis, com acima de 220 contri-
bui�c~oes, mostraram muita vitalidade e uma grande di-
versidade de assuntos, muitos trabalhos excelentes rea-
lizados com a colabora�c~ao de estudantes dos cursos de
licenciatura e da p�os-gradua�c~ao. Houve (muitos) parti-
cipantes que acham que esta atividade per se j�a justi�ca
a participa�c~ao no Simp�osio.

Acho que algumas palestras ou conferências so-
bre assuntos nos quais a f��sica brasileira desenvolve pes-
quisas atualmente deveriam fazer parte da programa�c~ao
e senti sua falta. Debates com pesquisadores te�oricos e
experimentais devem ter espa�co garantido. Senti falta
tamb�em dos debates entre pesquisadores em ensino de
f��sica e em f��sica fundamental sobre a problem�atica do
ensino da f��sica na universidade e a forma�c~ao dos pro-
fessores, assuntos que requerem discuss~ao conjunta �a
procura de solu�c~oes comuns.

A Coordena�c~ao do Simp�osio, como sempre
acontece, sofreu as conseq�uências dos problemas de �-
nanciamento, que sempre se resolvem apenas na �ultima
hora. Conseguiu reunir colegas interessados que orga-
nizaram mostras, dentre estas uma bem escolhida apre-
senta�c~ao das Atas dos SNEFs anteriores. O câmpus da
UFRN e os pr�edios comportaram o contingente de visi-
tantes, em que pese o fato da Universidade ainda estar
em per��odo letivo.

�E minha modesta opini~ao, ap�os ter participado
de todos os SNEFs - exceto o primeiro, de dezembro de
1970, realizado em Salvador e o �unico dos anteriores re-
alizado no Nordeste -, que este encontro se encontra no
mesmo patamar de qualidade dos demais SNEFs, cujo
principal objetivo foi sempre motivar novos grupos de
professores de f��sica e alunos dos cursos de licenciatu-
ras, facilitar novas parcerias e colocar �a disposi�c~ao o rico
acervo das realiza�c~oes no campo do Ensino de F��sica no
Brasil.

Este SNEF apontou tamb�em indicadores que
dever~ao ser levados em conta no futuro, se desejamos
que a Sociedade Brasileira de F��sica, �a semelhan�ca das
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suas `irm~as' de outros pa��ses, como por exemplo a Ame-

rican Association of Physics Teachers e o Institute of

Physics, da Inglaterra, integre a�c~oes signi�cativas para
a melhoria do ensino de f��sica no pa��s. No caso das soci-
edades estrangeiras, houve uma conscientiza�c~ao do que
signi�ca a contribui�c~ao do ensino de f��sica, das pesqui-
sas nessa �area e da necessidade por parte dos institutos
e departamentos de f��sica de prestar aten�c~ao e utilizar
recursos para melhorar um ensino que est�a com pro-
blemas como se sabe h�a bastante tempo [ver Ruth H.
Howes em RBEF 22 (4), 510 (2000)].

No nosso caso espec���co, as di�culdades de se
administrar este tipo de evento, longe da sede da SBF,
com recursos locais limitad��ssimos, e sem apoio direto
da Secretaria s~ao not�orias. Seria importante que os re-
cursos gerados pelo pr�oprio SNEF fossem compartilha-
dos, para facilitar a organiza�c~ao e evitar as di�culdades
desnecess�arias inerentes �a organiza�c~ao. Estes e outros
aspectos cr��ticos foram levantados na assembl�eia �nal

do SNEF e deveriam constituir o ponto de partida de
uma nova parceria entre o grupo de Ensino de F��sica
da SBF e o resto dos f��sicos que constituem o grosso da
SBF, e que, como f��sicos e professores, têm consciência
das di�culdades enfrentadas no cotidiano junto aos seus
alunos.

Para falar das evidências, as estat��sticas mos-
tram que houve, em que pese os sempre ativos pessi-
mistas de plant~ao, uma freq�uência que excedeu os 600
inscritos, dos quais um n�umero muito signi�cativo cons-
titu��do de professores do ensino m�edio assim como um
grande contingente de alunos das licenciaturas de f��sica.
Este grupo d�a suporte e mostra que os SNEFs repre-
sentam realmente uma atividade relevante e que con-
tribuem positivamente para o ensino de f��sica no pa��s.
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