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SUPLEMENTO 
revista de ensino de fisica vol. 10 dez/1988 

-RELATORIO DO VII SIMPOSIO NACIONAL DE ENSINO DE FISICA 

I. PREPARACAO, FINANCIAMENTO E ORGANIZACAO 

0.Setimo SimpOsio Nacional de Ensino de Fisica (VII SNEF), 

foi realizado entre os dias 1 e 6 de fevereiro de 1987 no Institut° 

de Fisica da Universidade de S5o Paulo (IFUSP). Ainda que previsto 

com dois anos de antecedencia no calend5rio da Sociedade Brasileira 

de Fisica (SBF), teve sua preparag5o efetiva iniciada, em julho de . 

1986 na reuni5o anual da SBF/SBPC em Curitiba. Ali, cerca de cin-

quenta interessados, membros da Sociedade, estabeleceram 0 escopo 

geral do SimpOsio, seu tema central e designaram uma Comiss5o Orga-

nizadora Nacional que, por v5ricis fatores (entre os quais a faita de 

recursos para reuni-la) mostrou-se pouco operative. 

	

0 tema "A Fisica e a Formag5o do Professor" 	(que n5o deve 

ser compreendido como a "Formag5o do Professor de Fisica") foi es-

colhido a partir do entendimento de que o professor desempenha um 

papel fundamental e insubstituivel no processo educacional, o que 

contrasta com seu despreparo, fruto via de regra da cr&nica deficien 

cia em sua formag5o. Entendemos tambem que o papel da Fisicd deve 

ser claramente caracterizado segundo as especificidades da 5rea de 

atuag50 de cada professor: o conteudo de Fisica, tanto'quanto os me 

todos, as pr5ticas e as condigoes institucionais do ensino,devem ser 

investigados de forma convergente e harmOnica, em sintonia com es-

sas especificidades. 

Estabeleceu-se em S5o Paulo (IFUSP) uma Comiss5o Organizado 

ra Local que passou a encaminhar a proposta concebida em Curitiba, 

seja no tocante aos pedidos de financiamentos, na organizag5o da in 

fra-estrutura, seja na montagem e articulag5o da concepg5o do tema 

sob forma de programa. Nesse sentido o Boletim n9 1 (Anexo 1) re-

presentava uma consulta obre detalhamentos do tema, tendo seus 5.000 

exemplares sido enviados a todos os Estados do Pais; n5o s6 aos s6- 

cios da SBF, mas tambem 5s entidades representativas de professores, 

5s secretarias estaduais da educag5o e a cerca de mil professores cu 

jos enderegos ji faziam parte de nossos cadastros. 

0 verdadeiro "drama postal" da morosidade dos correios, dis 

tribuiu ao longo de meses o tempo de resposta. 	Cerca de uma cente- 

na de sugestOes nos chegaram motivados dessa forma. 	A partir delas 
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foi preparada uma proposta de programageo mais detalhada, diyulgada 

no Boletim n9 2 (Anexo 2), que j5 esbogava a forma que o VII SNEF as 

sumiu mas que permitia ainda sugestOes de nomes de conferencistas/pa 

letristas, temas, atividades e mesmo modificagaes. 

Estas ultimas sugestOes nos chegaram por carta, por telefo-

ne e pessoalmente,. juntamente com as fichas de inscrig5o que o Bole 

tim n9 2 tinha como encarte. Este segundo boletim teve 8.000 exem-

plares, cuja distribuigeo neo se limitou es vies postais, tendo si-

do os membros da Comiss5o Organizadora Nacional (reunidos em Recife 

por ocasieo do II Simposio de Ensino de Fisica do Nordeste) interme 

dierios na irradiag5o destes boletins para suas regiOes. Os membros 

desta comisseo distribuiiram tambem 500 cartazes (Anexo 3), de um 

total de 1.000, impressos para a divulgageo geral do evento. Os car 

tazes restantes foram distribuidos diretamente pela Comiss5o Local. 

Cerca de Cz$ 1,1 milhOes tinham sido solicitados es Insti-

tuigaes federais e estaduais de apoio ao ensino e e pesquisa e era 

possivel prever alguma morosidade na chegada destes recursos, devi-

do es mudangas no sistema financeiro. De fato, a um mes do VII SNEF 

je sabiamos de cortes da ordem de 50% mas, o que e mais grave, 	es 

vesperas do Simposio so tinhamos cerca de Cz$ 130.000,00 	recebidos 

da FAPESP e Cz$ 85.000,00 recebidos da VITAE- Soc. Cult. Cient. Benif. 

(Instituigeo pri,vada). Contatos emergenciais diretos com a presiden 

cia do CNPq conseguiram a liberag5o de Cz$ 162.200,00 je aprovados 

desde novembro, apenas um dia antes do evento. Sob responsabilida-

de pessoal do Coordenador do VII SNEF, foi conseguido um emprestimo 

de Cz$ 100.00,0,00 da Universidade de Seo Paulo que, ate o mornento em 

que realizamos este relatOrio, seis semanas apas o encerramento do 

SimpOsio, ainda n5o foi possivel saldar. 

Em resumo, o VII SNEF se iniciou corn um rombo orgament5rio de 

cerca de Cz$ 300.000,00, correspondentes aos atrasos da FINEP 	(Cz$ 

241.000,00) e CAPES (Cz$ 60.000,00). 	Quando chegarem estes recur- 

sos ser5o utilizados para saldar divides e para a edigeo de atas e 

documentos decorrentes do SimpOsio, incluindo a transcrigeo de apro 

ximadamente 100 horas de gravageo. 

Para que n5o se imagine que e possivel fazer milagres (orga 

mento final metade do orgamento previsto), vale acrescentar que o 

corte nas despesas foi suprido por um esforgo desgastante por parte 

da Comisseo Local e inUmeras contribuigOes em servigos gratuitos: 

- Impress5o do Programa e Cartazes (CODAC - USP) 

- Impress5o dos Resumos e Boletins (IFUSP) 

- Pasta para participantes (BANESPA) 

- Onibus urbano (CODAC - USP 	e Prefeitura - USP) 
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- Colchonetes emprestados (Sindicato dos MetalUrgicos de S5o Bernar 

do do Campo) 

- Servigos de secretaria (IFUSP) 

- Coquetel de abertura (Reitoria - USP) 

- Sonorizaggo e gravag5o (FEUSP, CEFISMA, 	funcion5rios do IFUSP e 

estudantes de POs-Grad. Ens. Fisica). 

Assim, mesmo com poucos recursos financeiros, ainda nos foi 

possivel garantir algum subsidio a quase todos os participantes que 

apresentaram trabalhos e que ngo tenham sido diretamente financiados 

pelas suas InstituigOes de origem. Vale acrescentar tambem que te-

mos conhecimento de v5rios professores que, embora inscritos, n5o com 

pareceram dada a nossa impossibilidade de lhes garantir com a devi-

da antecedencia uma ajuda de custo, para eles indispens6vel. Ainda, 

outras atividades deixaram de ser realizadas por falta de recursos. 

As agencias financiadoras ngo preveem subsidios a alguns de 

sembolsos necessgrios referentes a infra-estrutura, alojamento, ati 

vidades culturais, etc.. Esse tipo de recurso 6 indispensivel e de 

veria ser levado em conta para a realizag5o de outros Simposios, uma 

vez que nem todas as Universidades tem a possibilidade de arcar com 

esses encargos. Na tentativa de contornar em parte esse problema a 

Comissgo Organizadora Local conseguiu uma pequena contribuiggo de no 

ve Editoras e duas empresas de materiais did5ticos que divulgaram seus 

produtos. Esses recursos foram limitados, apesar do empenho da Co-

missgo em ampliL-los atraves de contatos telefanicos e cartas envia 

das a aproximadamente 60 outras empresas incluindo aquelas do setor 

de informgtica. 

Como nos Simposios anteriores, n5o foi cobrada taxa de ins-

criggo dos participantes. Acreditamos que essa sistemgtica deve ser 

mantida dado ao car5ter especifico dos SNEFs que tem como um de seus 

objetivos a participaggo ampla de professores de 19 e 29 graus, a 

maioria dos quais vem ao Simposio com dificuldades e dispendios pro' 

prios. 

II. PROGRAMACAO E PARTICIPACAO 

0 nUcleo central das atividades do Simposio desenvolveu-se em 

torno dos temas das mesas-redondas e correspondentes grupos de tra-

balho. Nos tres primeiros dias foram abordados os aspectos princi-

pais que se complementam na problemLtica da formaggo do professor: 

A. CONTEDDO DE FISICA NA FORMACAO DO PROFESSOR (19 dia) 

B. NATUREZA DO PROCESS° DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA FISICA NA FOR 

MACAO DO PROFESSOR (29 dia) 

C. ASPECTOS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS DO ENSINO DAS CIENCIAS (39 dia). 
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0 quarto dia constituiu-se numa tentative de sintese das dis 

cussOes desses tOpicos, abordando os aspectos interdisciplinares que 

devem estar envolvidos num curriculo equilibrado e adequado: 

A FORMACAO DO PROFESSOR (49 dia). 

Completando essa proposta central, o quinto dia foi dedica-

do a debates de temas atuais e polemicos relativos ao ensino de Fi-

sica: 

1 - Inform5tica e Ensino de Fisica 

2 - A Fisica e a Divulgag5o Cientifica 

3 - Programag5o de "Reciclagem" e de Complementag5o da Formag5o 

de professores. 

A programag5o (Anexo 4) foi montada de tal forma que todos 

os dies de SimpOsio se iniciassem com cerca de 20 cursos simult5neos, 

no comego da manh5. Os temas destes cursos foram determinados pela 

intersecg5o entre a demanda (em resposta aos Boletins) e a oferta 

(atendimento aos convites e oferecimentos espont5neos). 

0 restante das manh5s, apOs o intervalo para cafe, foi sis-

tematicamente ocupado por tres mesas-redondas simultineas abordando 

o mesmo tema segundo cada um dos tres graus de escolaridade. 

As mesas, constituidas de um coordenador e tres 	(ou dois) 

apresentadores, totalizando mais de 50 professores convidados, 	fo- 

ram compostas a partir de criterios de competencia especifica e in-

teresses expressos por cada um deles. 

' 	A partir de cada uma das doze mesas redondas formaram-se de 

um a tres grupos de trabalho (num total de vinte) que 	se reuniram 

nos meados das tardes apOs as sessOes de paineis 	(apresentagOes de 

trabalhos). 	Para cada um desses grupos foi indicado, pelos partici 

pantes um coordenador de trabalhos. 

A apresentag5o dos paineis, agrupados por assunto e 5rea de 

interesse, se deu em dez distintas sessOes durante tres tardes con-

secutivas, com uma media de 15 trabalhos por sess5o, totalizando cer-

ca de 150 trabalhos. A maior parte destes trabalhos (os que chega-

ram a tempo para serem divulgados) est5o apresentados no Caderno de 

Resumos (Anexo 5), ao lado da descrig5o dos demais eventos (confe-

rencias, debates, mesas redondas e cursos). 

Os finais de tarde dos tres primeiros dias 	foram ocupados 

por conjuntos de cinco (ou seis) conferencias e debates simult5neos, 

cobrindo temas cientificos, educacionais e de politica cientifico-e 

ducacional, envolvendo a participag5o de aproximadamente 40 profes-

sores convidados. 

As tardes do quarto e quinto dias foram organizadas diferen 
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temente das demais tardes. 	No quarto dia a tarde foi ocupada ini- 

cialmente com as plen5rias dos grupos de trabalhos que procuraram 

sistematizar os principais pontos de debate e recomendagOes levanta 

das nos dias anteriores. Em seguida, foi realizado um debate Unico 

"EDUCAQA0 E CONSTITUINTE", onde os aspectos politicos gerais da ques 

t50 educacional e da problematica cientifico-tecnolOgica foram tra-

tados de forma compacta por representantes de entidades nacionais e 

estaduais voltados a estas quest6es, especialmente convidados para 

este debate. A quinta tarde foi totalmente ocupada pela Assembleia 

Geral que fez um balango do evento, aprovou recomendagOes e mog6es 

e registrou sugest6es para a continuidade de trabalhos motivados ou 

iniciados pelo VI I SNEF. 

Vale registrar que, alem das atividades regulares organiza-

das no roteiro central do programa, foram articuladas atividades pa 

ralelas especificas como apresentag5o de audio-visuais pedagOgico-cul 

turais, visitas a projetos educacionais em andamento e a laborat6- 

rios did5ticos, encontros de professores para discuss5o de temas es 

pecifico's, propiciando assim a oportunidade de uma participag5o al-

ternativa a quem n5o tivesse seus interesses identificados com algu 

ma parte das atividades do roteiro central. 

As noites desenvolveu-se uma programag5o de entretenimento 

que incluiu a apresentag5o do Coral da USP, uma noijada numa casa 

de "chorinhos" e um "samb5o de encerramento" para os que resistiram 

ate o fim da Assembleia Geral. Nesta categoria deve tambem ser lem 

brado o coquetel de abertura, na noite do primeiro dia, no Clube dos 

Professores da USP. 

A programag5o foi t5o extensa que uma das preocupag6es da 

Comiss5o Organizadora, ate pouco antes do inicio de VII SNEF, era quan 

to 5 efetiva afluencia de participantes para as dezenas de at'ivida-

des previstas. Esta preocupag5o revelou-se infundada. Cerca de oi-

tocentos participantes, a maior parte destes formalmente inscritos, 

atuaram de forma relativamente nomogenea em todos os eventos e, da 

quase centena de sessOes, s6 dois cursos deixaram de ocorrer (2.d e 

4.a cad. de programa pag. 14) por problemas circunstanciais dos pro 

fessores. 

Tendo recebido uma pasta com o caderno de programa, o cader 

no de resumos, e guia de orientag5o, os participantes atenderam 5 

sugest5o de estabelecer, cada um, seu prOprio.roteiro de atividades. 

Foi possivel evitar assim o t5o comum impasse (seguido vezes de 

atropelo) entre as sess6es, 5 medida que cada um sabia de antem5o o 

que lhes interessava, para onde deveria se encaminhar em seguida. 

J5 na manh5 do primeiro dia de atividades, quase todos os cur 
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sos tinham suas inscricOes encerradas. 	Buscou-se distribuir os par 

ticipantes entre os distintos cursos, evitando a superlotac5o de al 

guns que teriam seus desempenhos, assim, prejudicados. 

A inscrig5o previa (por correspondencia) foi 	efetuada por 

mais de 500 professores embora apenas a metade tenha de fato compa-

recido. Essa pr5tica importante para.permitir aos organizado-

res uma estimativa dos nUmeros finais, preparando assim a infra-es-

trutura adequada. 

A todos, pre-inscritos ou n5o, solicitou-se o preenchimento 

de um question5rio (Anexo 6), com base no qual foi possivel estabe-

lecer o perfil medio do participante e a distribuic5o percentual por 

local de origem, 5rea de atividade, escolaridade, etc.. 

Assim, com base neste levantamentO de mais de 600 inscritos 

(n5o cobrindo, portanto, cerca de 200 participantes informais, ge-

ralmente estudantes e professores da cidade de S5o Paulo e parte dos 

convidados) foi possivel determinar as seguintes caracteristicas dos 

participantes inscritos. 

a. por regi5o de origem: 

do sudeste 
	

65,2% 

do sul 
	

12,6% 

do nordeste 
	

11,3% 

do centro-oeste 
	

8,2% 

do norte 
	

2,7% 

b. professores ou estudantes 

professores 
	

77% 

estudantes 
	

23% 

c. por nivel em que atuam os professores 

professores de 29 grau 	56% 

professores de 39 grau 	. 30% 

professores de 19 grau 	14% 

(Nota: as distribuicOes b. e c. s5o relativamente homogeneas nas par 

ticipacOes de cada regi5o, descritas no item a.) 

III. AVALIACAO  

fanto da avaliac5o feita pelo plenirio da 	Assembleia Geral 

como de manifestacaes recebidas a posteriori pela comiss5o de orga-

nizageo (cartas chegadas de outros Estados e do interior de S5o Pau 

lo) possivel identificar um salto de qualidade no VII SNEF, permi 

tAdo pela experiencia acumulada nos si'mpasios anteriores e pelo en-

volvfmento de um maior numer'o de professores de todos os niveis com 
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a problemgtica educacional. 	Contribuiu tambem para isso a estrutu- 

raggo da programaggo basica segundo abordagens bem definidas, fruto 

de uma reflexgo aprofundada por parte da equipe local, sobre os as-

pectos que consideramos fundamentais na formaggo do professor. 

Quanto 5 participaggo, devem ser apontadas algumas caracte-

risticas relevantes e positivas: primeiro, esteve presente a quase 

totalidade dos fisicos cuja atividade academica principal estg vol-

tada g 5rea de ensino de Fisica e um nimero significativo de pesqui 

sadores em Fisica; segundo, a presenga majoritgria de professores do 

segundo grau mostra que a intenggo de alcangar a rede escolar 	foi 

bem sucedida e isto se deu em escala nacional. 	Tambem foi expressi 

va a participaggo de professores de 19 grau; terceiro, a proporggo 

de participantes por regigo reflete muito de perto a percentagem,dis-

tribuida nacionalmente, tanto do rikero de instituigOes formadoras 

de professores de fisica como do nUmero de professores por regigo,e 

parece ngo refletir portanto (como se poderia inferir superficial-

mente) a dificuldade de acesso dos participantes de regiOes mais dis 

tantes. Noutras palavras, a divulgaggo do simpOsio (e o atendimen-

to a esta) se deu em escala nacional e de forma relativamente homo-

genea. 

Sobre a presenga dos participantes, vale ressaltar a percen 

tagem de comparecimento dos propositores dos trabalhos (paineis), su-

perior a 90%, contradizendo felizmente a prgtica usual (e lamentg-

vel) de se enviar resumos previos que rigo se consubstanciam em tra-

balhos apresentados. A maturidade que se observou neste aspecto e, 

portanto, digna de nota. 	Da mesma forma, a presenga 	5 	assembleia 

geral final, que durou seis horas, apOs seis dias de simpOsio, se 

manteve numerosa ate o final dos trabalhos, mostrando que e grande 

a proporggo dos participantes que se sentiu co-responsavel pela con 

clusgo e avaliaggo do evento. 

As principais criticas registradas foram relativas g preca- 

riedade de alguns dos alojamentos (fruto do improviso na 	falta de 

recursos financeiros) e g limitada oportunidade que se deu 	Comis- 

sgo Organizadora Nacional de influir mais direta e continuamente na 

programaggo. Essa Ultima limitaggo resultou das dificuldades para 

que uma comissgo escolhida segundo o criterio de representaggo por 

regiOes (Norte, Nordeste, etc.). pudesse reunir-se com freqUencia e 

foi contornada pela decisgo do Coordenador Gera] de, a despeito dis 

to, :leo interromper o cronograma organizacional. 

Em relaggo ao grande rikero de conferencias e debates simul 

teneos ao final de cada dia de SimpOsio, verios participantes apon-

taram como positiva a possibilidade de ampla escolha segundo seus in 
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teresses especificos. 	Por outro lado, outros lamentaram essa simul 

taneidade que forgava-os a escolher uma atividade quando gostariam 

de participar de v5rias. 

Para finalizar e considerando os resultados globais do VII 

SNEF, ressaltamos aqui alguns aspectos que consideramos como avan-

gos relevantes e que foram tambem apontados nas avaliagOes de que to 

mamos conhecimento. 

Foi essencial a definigao de um tema central, atraves de con 

sulta e em ressonancia com a comunidade, capaz de impedir que se dis 

persassem os esforgos e discussOes quase inevit5veis no quadro de 

problemas tao amplos e complexos como os do Ensino de Fisica. Ain-

da, a prOpria escolha do tema, convergindo na ateng5o sobre a forma 

g5o do professor, veio ao encontro ao quase consenso de que se tra-

ta de um dos desafios cruciais hoje para a melhoria da Educag5o no 

Brasil. 

A escolha dos tres aspectos centrais, referentes ao conteCi-

do de Fisica, aos problemas do ensino-aprendizagem e aos aspectos so 

ciais/institucionais do ensino, foi considerada como realmente per-

tinente e abrangen_te. Essa estruturagao, demarcando claramente o 

ambito das questOes a serem tratadas a cada momento, permitiu um 

melhor encaminhamento das discussOes. 

Pareceu positivo que se tenha dividido o tratamento do tema 

em sessOes cada uma destinada a um grau de escolaridade, abrindo as 

sim espagos especificos para uma maior participagao de professoreS 

em torno das discussOes tambem de 19 e 39 graus. Noutras oportuni-

dades, a inexistencia desta separag5o levou ao debate em um Unica ni 

vel (geralmente o 29 grau) em detrimento dos demais. 

Os grupos de trabalho tiveram um papal relevante na elabora 

g5o das recomendagOes, no encaminhamento das questaes e nesse senti 

do, foi fundamental a indicac5o de tres coordenadores gerais corres 

pondentes aos tres niveis de ensino, que acompanharam as discussOes 

dos v5rios temas, garantindo a continuidade da analise e evitando 

a fragmentagao do tema central distribuido em v5rios dias de traba-

lho. 

A Comissao Organizadora considera, portanto, que seus obje-

tivos e expectativas em relagao ao VII SNEF foram atingidos de for-

ma bastante satisfatOria, embora sua realizagao plena dependa ainda 

dos desdobramentos futuros das questOes aqui discutidas. 

Por Ultimo destacamos neste relatOrio a participagao dos Or 

gaos financiadores e colaboragao de todos estudantes, professores e 
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funcion5rios da USP,cujo trabalho e dedicag5o foram imprescindiveis 

para a realizago desse evento. 

S5o Paulo, 25 de margo de 1987. 

LuZz Cakto4 de Meneze4 

Coordenador Geral 

M. Reg,c.na D. KawamuAa 

P/ Comiss,-io Organizadora Local 

Yazzuko Hozoume 

p/ Comiss5o Organizadora Local 
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revista de ensino de fisica vol. 10 

VII SIMPOSIO NACIONAL DE ENSINO DE FfSICA 

SINTESE DA ASSEMBLEIA GERAL 
06102187 - Inztituto de FZ4ica, USP 

ApOs a ap rase nt agao dos compone nt es d a mesa (Arden Zylbersztajn 

- Se cr . Ad j unto para Ass untos de Ens i no da S BF e Al i ce C. Pierson - 

secretariando a mesa), o coordenador gera I do VI I SNEF, Luis Car los 

de Menezes (secretario para Ass untos de Ens i no da SBF) apresentou a 

segui nte propost a de encami nhamento para a Assemble- i a Gera 1 

1 - Ba lango do VI I SNEF do ponto de vi st a da 	Comissao Organi zadora 

Local. 

2 - Re lato dos Coordenadores Gerais dos Grupos de Traba I ho do 19, 29 

e 39 graus . 

3 - Encaminhamento e .votagao de mog&es, recomendagOes e p ropost as . 

4 - I ndi cacao de nomes para a Secret ar i a de Ens i no da SBF (Se creta-

r io e Adj unto). 

5 - I ndi cacao de nomes para a Comissao de Ens i no da S BF. 

6 - Ava I i agao do VI I SNEF por parte da Plenari a. 

Aprovada a pauta e a sua ordem de discussao, o coordenador 

re I atou o ba lango da Com issao Organi zadora Local . 

lq PAUTA - SALANCO VA COMISSAO  

Foram apontados 	ni ci a lmente varios aspe ctos posi t ivos : 

Pr imei ro, a defi nigao do tema do S 'moos io com ante cedencia 

(Julho de 86) e o processo de esco 1 ha do tema que resultou de ulna de 

I beragao apds amp /a discussao. 

Segundo, quanto ao carLter do S impOs io de Ens i no, que o di - 

fer,enci a de out ros simpOsios cient if i cos, onde nao exi ste uma norma 

restritiva para apresentagao de traba lhos e part i cipagao; di re i to a 

pa lavra e a mani fest agao de todos os part i cipantes; um evento amp la 

mente aberto; part i cipantes com perspect ivas das mai s variadas e, ai n 

da, rea 1 zado numa I nst it ui de Ens i no. 

0 ter ce i ro as pe cto posit ivo, cons iderado como um avanco, foi 

o crescimento nos -Lilt i mos S impOsios , conf i rmado tambem neste, da par 

t cipagao de professores de 19 e 29 graus . 	Do tota 1 de professores 

presentes (aproximadamente 80% dos part i cipantes ), 	provenientes de 
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ve'ri as regiOes do pars , 14% eram do 19 gra u, 56% do 29 e 30% do 39 

gra u. 

Em seguida foram exp 1 i ci tadas as di f culdades que um Simpe-

sio dessa natureza traz na su.a or gani zagio: nignero e 1 evado de part i 

cipantes necess tando de a lo j amentos , fa 1 ta de verbas para auxi 1 los 

aos part i cipantes , programageo de %/LI- i as at i v idades , at raso e cor-

tes de verbas por parte das I nst tui gOes pat roci nadoras . 

ApOs a apresentag5o dos membros da Com i ss5o 0 rga ni zadora Lo 

ca 1 e das pessoas e nst it ui gOes q ue co 1 a boraram na organizag50 do 

Simposio, passou-se 'para a 29 pauta da Assemble i a. 

2 4 PA UTA - RELATO DOS COORDENADORES GERAIS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

19 GRAU - Cootd.: Manta M. Petnambuco (UFRN) 

Retatot: Bodiao (ptoli. do 29 9/Lau - SP) 

- As Mesas Redondas tiveram presenga, em media, de 40 pessoas e a 

p len;ir i a de aproxi madamente 20 part i ci pantes . 

- Caracteristi cas dos part i cipantes: professores de 	Fis ica 	do 19, 

29 e 39 graus ; professores de Ciinci as ou da area de Ed ucag5o vi n 

dos de v5r ios Est ados do pais. 

- Foram const it uidos 4 grupos de traba 1 ho : Fisi ca na formag-eo do pro 

fessor de Magi ster io; Programas de Cienci as para o 19 grau; Mato-

do logi a de ens i no no 19 grau e magi ste'r io e QuestOes sociais e Ins 

titucionais. 

- Ressaltou-se um avango em re lag.io aos SimpOs ios anter iores, q uan-

to es preocupagOes e discussOes referentes ao ens i no de Ciencias 

no 19 grau e, em part i cular, quanto quest-a.° do Magi stet- io 

- As decisOes da pier-ILI-la foram di vi di das em doi s blocos : o primei - 

ro contendo questOes gerai s que em conj unto podem ser atendidas co 

mo uma declaragio de i ntengOes : democrat izag-ao da 	nformag5o, re- 

dug5o da distenci a entre a Universidade e a esco la, reconheci men-

to do professor de 19 grau como produtor de conhecimento e re i n-

v i ndi cag5o de sua maior parti ci pagveo nas decisoes que afetam o pro 

cesso es co lar; e o segundo, contendo propostas concretas para de-

li berageo pe la Assemblei a. 

29 GRAU - CooAd. e RetatoA: 	Feknando D. Pkado (UNESP - SP) 

- Em v rtude do esvazi amento dos grupos de t r aba 1 ho, a pleniri a n5o 

aprovou co ncretamente nenhuma propost a . Os pontos apresentados fo 

ram e la bo rados pe los part i cipantes dos grupos , a part i r dos re la - 

tOr los das mesas redondas. 
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- Foram constituidos t re's grupos de trabal ho: 	conteudo e formac5o 

do professor na Li cenci atura; contend°, 1 i vro texto e sa la de au-

la; contend°, esco la e raza"es socials. 

- Em cada grupo foram efetuados di agnOst i cos, cr it cas, propostas e 

sugestOes priti cas : a ruptura entre a formac5o e a pr5ti ca do pro 

fessor, 1 i nguagens d iferentes entre professor e a 1 uno, textos que 

n5o tratam do ambiente do estudante, ens i no autorit5rio, a educa-

c5o como prioridade naciona 1 , maior carga hor5ri a para a discipli 

na de Fisi ca, mai or i ntegrac5o do segundo com o ter ce i ro grau, de 

senvolvimento de Fisi ca moderna como fator de mot ivac5o. 

39 GRAU - Comd. e Retatok: Atexandne Nadeit (UFP131 

- Comparecimento de questOes com um grau elevado de re correnci a: ne 

cessi dade de pesqui sa nas I nsti tui c&es de ens i no superior (est imu 

lo -a ni ci ac5o ci ent if ca) e imp lementac5o do projeto GERES. 

- Ai nda, questOes referentes 5 di ferenci ac5o entre bacharelado e 1 i 

cenci atura , mau funcionamento das coordenagOes de cursos e proble 

m5t ca do 1 i vro texto. 

- Ava I ac5o: o resultado do grupo de traba 1 ho foi bom, mas poderi a 

ter s i do me 1 hor . 	RazOes : espectro mui to amp lo de t ipos de I nst i - 

tui gOes de ens ino suprior ; di versidades de cursos 	ncluidos 	(Ba- 

charelado, Licenciatura e POs-graduag5o); difi culdades em segui r 

os temas propostos; despreparo dos part i ci pantes para uma di scus-

s5o mai s prof unda. 

3q ,PAUTA - MOCOES , RECOMENDACOES E PROPOST AS  

Foram 1 idas , d is cut idas , debatidas, es clarecidas e votadas 

um pouco mai s de uma dezena de proposicOes 

Em prime i ro 1 ugar ser5o apresentadas as propostas individuais 

ou de grupos n5o di retamente re la cionadas com as p len5ri as dos gru-

pos de trabalho e a seguir, as propostas das p len5r i as . 

Propostas aprovadas do pr imei ro bloco: 

Mogi-to: - RepUdio ao ato de agress5o ocorrido nas depenclencias 

do a lo jamento , local izado no Parque I bi rapurera, pela Po I ici a Mi 1 i - 

tar do Estado de S5o Paulo, aos part i cipantes do VI I SNEF. 

Mogao : - (referente ao debate "Fis i ca e a di vulgag5o cienti-

fi ca"). Encami nhamento para que as sociedades cient if cas e insti - 

tui gOes de ens i no (SBPC, SBF, CNPq , Reitoria, etc.) apoiem as at ivi 

dades de divulgac5o cientifi ca j5 em andamento e propi ciem outras de 

mesmo car5ter (produc5o de fasciculos sobre tool cos especif i cos, ar 
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tigos de revisao de estudos cientificos e tecnolOgicos, exposigOes, 

centros, museus, etc.). 

Recomendacao a SBF:- (referente ao debate "Instrumentagao e 

Pratica de Ensino). Apoio concreto da SBF na realizagao de um En-

contro sobre "Instrumentagao e Pratica de Ensino de Fisica", organi 

zada sob responsabilidade da profa. Anna Maria P. de Carvalho. Da-

ta do Encontro a ser marcada. 

P/Lopota:- 	para o prOximo SimpOsio de Ensino: Realizagao de 

uma Mesa Redonda coordenada pelos prOprios professores de 29 grau 

para mostrar a realidade de um professor de 29 grau. Sugestao de ti 

tulo da Mesa Redonda: "A descoberta do professor de 29 grau". 

Recomendacao a SBF:- Encaminhar a todos os centros de Licen 

ciatura do pais um apanhado geral do SimpOsio, no qual fique expli-

cite uma proposta de ocupar os espagos existentes, dentro da estru-

tura curricular, para uma real participagao dos estudantes de licen 

ciatura na estruturagao de programa dos cursos, atraves de uma ana-

Ilse conjunta (professor + estudante) dos anseios dos estudantes. 

Recomendacdo a SBF:- Apoio da SBF na realizagao de um Encon 
tro de Trabalho dos professores de Fisica do 39 grau, envolvidos em 

programas de aperfeigoamento e/ou especializagao de professores de 

19 e 29 graus. Este Encontro pode ser iniciado na prOxima SBPC e 

aprofundado no VIII SNEF. 

PA.opozta:- (de um grupo de professores de 19 e 29 graus). 

Que a SBF encaminhe as Secretaries de Educagao um resumo dos traba-

lhos referentes ao ensino de 19 e 29 graus e a solicitagao de maior 

apoio para que os professores possam comparecer aos SimpOsios e apre 

sentem seus trabalhos. 

PA.opozta:- Aumento do numero de componentes da Comissao de 

Ensino da SBF. 	Essa Comissao deve ser ampliada sendo que o nUmero 

de componentes e a indicagao de seus nomes devera ser 	definida 	na 

Reuniao Anual da SBF. 	Sera() indicados nesta Assembleia apenas tres 

nomes para a Comisseo. 

Pitopozta:- (aprovada durante,a indicagao de nomes para a Co 

missao de Ensino). Os nomes propostos e neo indicados, devem ser 

incluidos na lista de votagao dos componentes da Comisssao de Ensi-

no ampliada, no caso de ser aprovada a proposta anterior. 

Ptopozta:- Alteragao estatuteria. 	Mogao a prOxima Assemblaia 

Anual da SBF no sentido que se retire do estatuto da sociedade, 	o 

item que exige a aprovageo, pelo Conselho da Sociedade, 	dos 	novos 

sOcios da entidade. 
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PiLopozta:- Que a SBF participe dos faruns nacionais de asso 

ciagaes profissionais e entidades sindicais ou populares que atua-

rao criticamente em conjunto junto ao Congresso Constituinte, levan 

do as propostas aprovadas ao longo dos Ultimos anos pela Sociedade. 

Propostas apresentadas pelas plenarias e aprovadas: 

(As propostas relatadas a seguir serao apresentadas ja in-

cluindo aos destaques efetuados pelos participantes e a aprovagao de 

que a SBF encaminhara estas propostas aos Orgaos competentes). 

Propostas dos Grupos de Trabalho do 19 Grau: 

Item 1 - Que as verbas publicas para a educagao sejam aplicadas ex-

clusivamente nas redes publicas oficiais como forma de am-

plia-las e melhorar a qualidade de ensino oferecido a toda 

a populacao. 

Item 2 - Toda e qualquer mudanga curricular deve contar com a cola-

boragao de todos os professores na forma de representagao 

eleita por seus pares, com poder deliberativo, ouvidas as 

partes interessadas no processo: pais, alunos e comunidade. 

Item 3 - Que o livro didatico, quando for adotado, 	seja objeto de 

analise, nao apenas de uma equipe de especialistas,, mas do 

conjunto dos interessados (professores, pais e alunos) 	a- 

travas de representagao eleita por seus pares, 	no ambito 

das organizagjes representativas de cada categoria. 

Item 4 - Que seja criado um piso salarial de 5 salarios minimos, a 

cada 20 horas de trabalho, para os professores, a nivel na 

cional, conforme reivindicacao ja histarica das AssociagOes 

de Docentes de 19 grau de todo o pais. 

Item 5 - Que a SBF em conjunto com a SBQ e as Sociedades representa 

tivas dos BiOlogos, preparem um Encontro Nacional de Ensi-

no de Ciencias. 

Item 6 - N5o aprovado. 

/tem 7 - Que os professores de 19 grau tambem sejam liberados para 

trabalhos junto -as Universidades nas pesquisas de ensino. 

Item 8 - Que os financiamentos para pesquisa sejam democratizados, 

possibilitando as proprias escolas encaminharem seus proje 

tos. 

Item 9 - Que se promova uma ampla divulgagao dos enderegos e meios 

para os financiamentos de pesquisas nas Unidades Escolares 

de Rede Oficial do 19 e 29 graus. 
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item 10 - Que a SBF solicite 5s Entidades de classe (Associac5o de 

professores, Sindicatos e outros), 5s Secretarias de Educa 

g5o e aos Org5os que publicam revistas a nivel nacional 

(Funbec - revista de Ciencias, Editora Abril -Nova Escola, 

INEP - jornal do 19 grau),a utilizag5o destas publicacOes 

para a divulgac5o de eventos, troca de experiencias, etc., 

iniciando pelos resultados deste SimpOsio. 

Item 11 - Que os cursos de Licenciatura de Fisica assumam nas chama-

das disciplinas integradoras (Pr5tica de Ensino e Instru-

mentagio) a reflexao e a discussao da quest5o do ensino de 

Fisica nos cursos de Magisterio (formadores dos professo-

res de 1 a 10 series). 

Propostas dos Grupos de Trabalho de 29 Grau: 

Item 1 - Que se garanta na Universidade mais espago para que profes 

sores de Fisica do 29 grau possam discutir sua pr5tica de 

ensino com professores do 39 grau. Isso implica em con-

quista de dispensa de ponto, o aumento de numero de horas-

atividade junto 5 Secretaria de Educacao e valorizag5o da 

pesquisa na area de ensino de Fisica pela Universidade. 

Item 2 - Que a SBF promova discussOes entre professores de 29 e 39 

graus, profissionais da 5rea de educag5o e estudantes so-

bre a viabilidade ou n5o de unificag5o dos cursos de Licen 

ciatura e Bacharelado, em todo o Brasil. 

Item 3 - Lutar por um m5ximo de 30 alunos em cada sala de aula, pa-

ra que as aulas de Fisica possam ser ministradas com pro-

veito e, ao mesmo tempo, garantir escola para todos. 

Propostas dos Grupos de Trabalho do 39 Grau: 

Item 1 - Constitulgao de uma Comiss5o pela SBF para a elaborag5o de 

dois documentos tomando como base os relatOrios dos grupos 

de trabalho e discussOes das Mesas Redondas de 39 grau, re 

ferentes 5 necessidade de existencia de pesquisa que vise 

manter cursos de formagao de professor. Esses dois docu-

mentos s5o os seguintes: um primeiro, mais sintetico, para 

a Assembleia Nacional Constituinte, outro, mais detalhado, 

para o MEC. 

Item 2 - Constituigao de uma Comiss5o pela SBF para elaborar um do-

cumento que aborde a quest50 do retorno da pesquisa para a 

sala de aula (inclusive a problem5tica da iniciag5o cienti 

fica), a ser enviado a todas as InstituigOes de ensino su-

perior com cursos de graduag5o em Fisica. 
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Item 3 - Encaminhamento pela SBF 5s InstituigOes de ensino superior 

de um relato do que foi apresentado pelo prof. Sergio Cos-

ta Ribeiro, em nome do MEC, em relag5o 5 avaliag5o dos cur 

sos de graduag5o, solicitando discuss5o do assumto como pre 

parag5o previa de um posicionamento na prOxima reuni5o anual. 

Sugest5o de pontos a serem discutidos:- Caberia comunida 

de (SBF) organizar um processo de avaliagao da graduag5o 

em Fisica a ser feito a pedido do MEC? - Caberia 5 SBF or-

ganizar um processo de avaliagao da graduag5o em Fisica co 

mo um processo independente para comparag5o com os resulta 

dos do MEC? - 0 que fazer com os resultados desta avalia-

g50? 

44/5q PAUTA - INDICACAO DE NOMES 

ApOs v5rios esclarecimentos sobre o papel 	dos 	Secret5rios 

da SBF (em particular, do Adjunto para Assuntos de Ensino), tentati 

va de mudanga estatutaria das funcOes do adjunto e mudangas no pro-

cesso eleitoral da SBF, foram feitas as indicac5es de nomes pela Ple 

n5ria para Se4retario de Ensino, Adjunto e Comiss5o de Ensino. 

Esclarecido o encaminhamento da votagao, realizou-se a elei 

g5o dos nomes com os seguintes resultados (votaram 87 pessoas): 

- Para Secretaria de Ensino: 

Suzana de Souza Barros 	  80 votos 

abstengOes 	  07 votos 

- Para Adjunto: 

Alexandre Medeiros 	  56 votos 

Dietrich Schiel 	  26 votos 

- Para Comiss5o de Ensino (10 ma's votados). 

Nilo (RJ) 	  35 votos 

Marta Pernambuco (RN) 	  34 votos 

Deise Vianna (RJ) 	  30 votos 

Yassuko Hossoume (SP) 	  28 votos 

Luiz Carlos Gomes (RGS) 	  24 votos 

Jose Geraldo 	  17 votos 

Beatriz Alvarenga (MG) 	  16 votos 

Jo5o Filocre (MG) 	  13 votos 

Rubens (SP)     09 votos 

Abilio (MT) 	  08 votos 

Para a Secretaria foi indicada a Suzana; para Adjunto o Ale 

xandre; para a Comissao de Ensino o Nilo, a Deise e a Marta e como 

suplentes Yassuko, Luiz Carlos e Jose Geraldo. 
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6q PAUTA - AVALTACAO DO VII SNEF POR PARTE DA PLENARIA 

Alem da avaliageo do SimpOsio foram apresentadas %/arias su-

gestees para a organizageo do prOximo. 

De um modo geral, as pessoas que utilizaram da palavra, con 

sideraram que o SimpOsio cumpriu seus objetivos, obtendo-se um avan 

go nas discussees sobre os assuntos de ensino; grande interageo en-

tre os participantes; percepgeo de uma organizageo embasada em dis-

cussees previas sobre os aspectos relevantes da Area; atividades bas 

tante concatenadas; importancia da participageo de um grande nUmero 

de professores de 19 e 29 graus. 

Sugestees para a organizageo do.prOximo SimpOsio de Ensino: 

Quanto aos paineis: 

- Devem ter uma durageo maior, para que as pessoas realmente possam 

apresentar os trabalhos, conhecer outros trabalhos e ter espago pa 

ra discussOes. 	Sugesteo de todas as mantles para paineis. 

- Os paineis dever ser melhor confeccionados, de tal forma que real 

mente transmitam o trabalho apresentado. 	Para isso, 	a 	comisseo 

organizadora deve explicar o que 	um painel e limites de espago. 

- Na classificageo dos trabalhos, neo incluir um mesmo autor em ses 

sOes paralelas. 

- Continuar entregando Certificados apes a apresentageo dos trabalhos 

(certificado por cada participageo). 

- No caso de uma sessao de painel de curta durageo, 	abrir espagos 

para comunicageo oral coordenada do tipo que ocorre na SBPC. 

Quanto aos cursos: 

- Os cursos deveriam dispor de mais tempo (aproximadamente 2 horas) 

para que se tornem mais efetivos. 

Quanto es Mesas Redondas: 

- Os convidados da mesa devem ser "especialistas" que tenham algo 

de concreto sobre as questees previamente escolhidas pela Comis-

seo. 	Na hora da inscrigeo, os participantes receberiam os docu- 

mentos escritos pelos especialistas e discutiriam em grupo antes 

de irem para a sesseo de Mesa Redonda. 	A Mesa Redonda devere ter, 

portanto, carater de fechamento. 

Quanto e divulgageo: 
- Que os informes, boletins, inscrigOes previas e tudo mais,nio che 

gue aos interessados apes a data de envio de respostas - se o cor 

reio continuar desta forma, a organizageo do SimpOsio deve iniciar 

o proce.sso com mais antecedencia. 
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Quanto "a organizac5o:. 

- Procurar uma forma de articulagio que possibilite uma partic!pacZo 

efetiva dos componentes da Comiss5o Organizadora do VIII SNEF e 

tamb6m da Comiss5o de Ensino. 

Boa sorte para a Comiss5o Organizadora do VIII SNEFI 

Ya44uko Hozzoume 

Makia Regina D. Kawamuka 

p/ Comiss5o Organizadora Local 
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