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EDITORIAL

Uso da Pesquisa em Ensino de F��sica na pr�atica docente

H�a sinais alvissareiros neste n�umero, bem como nos

pr�oximos, de que vem crescendo o n�umero de pesquisa-

dores da �area de Pesquisa em Ensino de F��sica (PEF)

no Brasil e Am�erica Latina que têm escolhido a RBEF

como instrumento de divulga�c~ao dos resultados de suas

pesquisas. �E uma demonstra�c~ao inequ��voca de que a

RBEF pode atuar em complementa�c~ao ao aclamado

peri�odico Investiga�c~oes em Ensino de Ciências

(http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.htm),

editado por Marco Antonio Moreira, que tem car�ater

mais restrito pois se destina exclusivamente para a

investiga�c~ao de temas de ensino/aprendizagem de

ciências propriamente ditos.

Como a RBEF pretende alcan�car uma abrangência

maior procurando abordar ainda aspectos culturais,

instrucionais e hist�oricos da F��sica relevantes ao seu

ensino e atingir um p�ublico mais amplo formado por

professores do ensino m�edio e superior, estudantes

de gradua�c~ao e p�os-gradua�c~ao, e demais interessados

no ensino de F��sica e Ciências de uma modo geral,

urge real�car aqui uma quest~ao recorrente que permeia

in�umeras discuss~oes em foros nacionais e internacionais.

De que forma professores de F��sica podem se bene�-

ciar das pesquisas do processo ensino/aprendizagem de

ciências? Que efeitos podem causar nas disciplinas de

cursos de licenciatura em f��sica, tais como Pr�aticas de

Ensino e Instrumenta�c~ao para o Ensino nem sempre

ministradas por especialistas na �area devido ao ainda

incipiende n�umero deles ou por pol��ticas internas exclu-

dentes dos departamentos de f��sica pro�ssionais?

Em um interessante Guest Comment do American

Journal of Physics de abril de 2001, Don Holcomb, do

Departamento de F��sica da Universidade Cornell, le-

vanta alguns pontos que podem ser �uteis �aqueles do-

centes que desejam melhorar a e�c�acia de suas aulas

nos cursos de gradua�c~ao e p�os-gradua�c~ao, mas têm

que enfrentar responsabilidades outras, tais como fa-

zer pesquisa de ponta em F��sica, manter regularidade

na produ�c~ao cient���ca { do contr�ario perdem a bolsa

do CNPq {, orientar estudantes, participar da admi-

nistra�c~ao, elaborar projetos, submeter-se a uma carga

did�atica pesada, etc. Um dos pontos-chaves �e a de-

�ni�c~ao de alguns crit�erios que permitam ao docente

avaliar a utilidade e o poss��vel impacto daquela pes-

quisa na melhoria da qualidade do processo de en-

sino/aprendizagem. \Conv�em ressaltar que PEF pa-

rece mais pesquisa em Ciências Sociais do que pesquisa

em F��sica. Seu campo de estudo �e gente e n~ao mat�eria

inanimada", assinala Holcomb. Ap�os um relato de suas

preferências com rela�c~ao �a pesquisa na �area desenvol-

vida nos Estados Unidos, Holcomb apela para todos os

n~ao pesquisadores em Ensino de F��sica para que evitem

o velho e popular preconceito contra qualquer mudan�ca

substancial no ensino: \Eu aprendi f��sica de um certo

modo e atingi um n��vel bastante satisfat�orio de conhe-

cimento. Assim, vou ensinar do jeito que aprendi. Se

os estudantes de hoje se esfor�carem v~ao aprender do

mesmo modo que eu." E qual a situa�c~ao no Brasil? O

que os docentes brasileiros, que n~ao est~ao diretamente

envolvidos, conhecem acerca da PEF? Esta �e uma �area

de pesquisa tradicional no pa��s. In�umeros congressos

especializados j�a foram realizados. Como os resulta-

dos da PEF têm sido { ou podem vir a ser { usados

nas pr�aticas docentes usuais nos cursos de F��sica? Para

contribuir neste esfor�co, Susana Sousa Barros est�a coor-

denando um trabalho de levantamento e revis~ao biblio-

gr�a�ca dos principais artigos que contenham estudos

b�asicos de fundamenta�c~ao te�orica, propostas concretas

para a melhoria efetiva do ensino, avalia�c~ao de algumas

experiências pedag�ogicas j�a realizadas no pa��s e de ma-

terial did�atico, paradid�atico e multim��dia, com a �na-

lidade de publica�c~ao na RBEF de uma Resource Letter

nacional sobre a produ�c~ao nacional em PEF. Sugest~oes

s~ao muito bem vindas.
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