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RESUMO 

Vamos aqui relatar como a criação de material de EAD auxiliou na construção e formatação 

da ementa do curso presencial de Instrumentação para o ensino de física. Vamos fazer uma 

proposta baseado, em nossa experiência, de como essa disciplina pode ser trabalhada nos 

cursos presenciais e vamos discutir como o material de EAD e os recursos disponíveis na 

internet estão facilitando e gerando novas formas de se ministrar esse curso. Vamos relatar 

como o processo de criar esse material de EAD e sua adaptação para o curso presencial 

gerou o projeto Prodocência da Física USF (PIBID).  

 

ABSTRACT 

We will report here how the creation of distance learning materials helped the construction 

and formatting of the classroom course menu of Instrumentation for the teaching of physics. 

Let's make a proposal on how this discipline can be worked in classroom courses and we 

discuss how the EAD material and the resources available on the Internet are facilitating and 

generating new ways to teach this course. We will report on how the process of creating this 

EAD material and its adaptation to the classroom course led to the design of the Physics 

Teaching Pro USF (PIBID). The main objective of this proposal is to generate a discussion 

on the subject and not to propose a final solution or optimal. 
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Introdução 

 Hoje é consenso nos meios universitários que o ensino de física no nível 

médio não pode ser descontextualizado do momento histórico em que ocorreu e de 

sua importância sócio econômica atual (PNLEM) [1]. Assim fica a pergunta, como 

realizar a tarefa de ensinar física de forma mais conceitual e experimental, com 

menos enfoque em teorias e formulações matemáticas, e ao mesmo tempo realizar 

a conexão entre esta disciplina com a história do desenvolvimento científico de 

nossa sociedade. Na disciplina “instrumentação para o ensino de física” não nos 

detemos em uma narração detalhada desses assuntos e sim analisamos como estes 

dois tópicos podem ser abordados em sala de aula como técnica de ensino, e como 

eles são tratados e difundidos através dos textos didáticos e de divulgação científica. 

 Devido à necessidade de preparar um curso de EAD para a disciplina de 

instrumentação começamos a pensar como poderíamos gerar um curso que tivesse 

as mesmas características do curso presencial e ao mesmo tempo nos permitisse 

uma interação à distância. Isto é, como cobrar aulas de física dos alunos de EAD 

onde estes deveriam usar recursos didáticos de experimentos de baixo custo e 

outros recursos similares. Assim, procuramos o máximo de informação sobre os 

recursos didáticos que um professor de física deveria ter e começamos a compilar 

um conjunto lições (apostila) que compreendesse todos esses. 

         Vamos neste artigo discutir quais são os temas principais que devem ser 

abordados na disciplina de instrumentação para o ensino de física, que de agora em 

diante denominaremos de instrumentação. Não vamos discutir quais são as 

técnicas, métodos e recursos disponíveis atualmente para se realizar uma “boa” aula 

de física, nem vamos fazer uma análise dos materiais didáticos experimentais, 

audiovisuais e bibliográficos, mas vamos expor quais são os principais itens que 

devem ser abordados nessa disciplina. Cada um dos itens que aqui serão 

mencionados é muito vasto e merecem um estudo em particular.    

TEORIA 
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1 - Técnicas e Métodos de Ensino de Física [2-6] 

Acreditamos que uma primeira aula dedicada às técnicas e métodos de 

ensino seja muito importante, pois, antes de abordarmos temas como a criação de 

ludotécas e usos de multimídia em sala de aula, por exemplo, devemos discutir e 

analisar as dificuldades inerentes ao ensino de física, e quais são os recursos que 

podem amenizar estas dificuldades. A primeira dificuldade é de que apesar da física 

ser uma ciência exata, ministrar aula (docência) não é. O ato de ministrar uma aula 

envolve dois sujeitos: o professor e os seus alunos, e o ambiente a onde eles estão 

inseridos. Esse pode ser a escola (particular ou privada) ou a cidade onde esta se 

localiza. É dessa relação social e psicológica que depende em boa parte uma boa 

aula.  Assim, como seria o melhor método: aquele direto ou indireto? Qual seria a melhor 

técnica: individual? Grupal? Mista? Direta? Indireta? 

Devemos tratar o problema de como podemos começar a organizar as nossas aulas. 

Em primeiro lugar temos que verificar ou avaliar o que o nosso aluno já aprendeu. Se não 

fizermos isso pode acontecer de termos ministrado uma boa aula e o aluno ter compreendido 

o assunto, mas, como ele não sabe resolver uma equação do segundo grau, ele não vai 

conseguir resolver o exercício de física e não vamos entender porque do fracasso do aluno. 

Vamos achar que não explicamos direito, vamos repetir a explicação e não vai adiantar nada. 

Em segundo lugar ao organizar o projeto pedagógico – o conteúdo, as técnicas de 

ensino, etc. – é importante que vejamos qual é o projeto da instituição, o projeto pedagógico 

da escola, o plano de ensino da disciplina e o conjunto de aulas que iremos ministrar. É 

sempre bom estar ciente do projeto pedagógico de sua escola, ou se ela não possui, pois isso 

evitará batermos de frente com a direção e nos permitirá negociar a implementação de 

nossas ideias. 

Dentro da disciplina de instrumentação deve-se discutir o plano de ensino. Este é 

antes de tudo uma sistematização do ensino com vistas a se obter a melhor aprendizagem 

possível. O plano deve atender ao critério de flexibilidade, adaptando-se às mudanças que se 

fizerem necessário. Os objetivos (Para que ensinar?), o conteúdo programático (O que 

ensinar?), as estratégia de ensino (Como ensinar?) e o sistema de avaliação (Como avaliar 

o ensino?) são componentes indispensáveis na estruturação de um plano de ensino, inter-

relacionando e dando-lhe um caráter dinâmico. Maiores detalhes ver referências [2-6]. 

2 - Análise do Conteúdo Programático de Física 
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 Depois de analisar os métodos e técnicas de ensino de física cabe ao professor de 

instrumentação trazer aos alunos a discução sobre a seqüência de apresentação do conteúdo 

programático da física [7]. Pois, de modo geral os estudantes usaram algum livro texto 

tradicionais, onde a física é apresentada como uma coleção de definições e fórmulas para ser 

aplicada em problemas e exercícios. Estes começam com a cinemática e dinâmica, 

calorimetria e fluidodinâmica, eletrostática e magnetismo. Mas, para se ensinar cinemática o 

aluno precisa dos conhecimentos de gráficos e sistema de equações. A cinemática precisa 

dos conceitos abstratos de referenciais inerciais e ausência de atrito. Surge aqui um primeiro 

problema, como fazer experimentos de cinemáticas sem colchão de ar, ou seja, sem eliminar 

o atrito? Se não mostrarmos alternativas para esse modelo o futuro professor se sentirá 

limitado e preso a este modelo. Como exemplo de proposta alternativa ao modelo de ensino 

tradicional tem-se o projeto GREF [8], PROFIS [13] e outros [21-25].  

3 - Atividades Experimentais no Ensino de Física 

 Apesar de este tópico ser o central da disciplina de instrumentação de todo 

curso de licenciatura em física, vamos fazer um breve resumo de sua importância 

nesta disciplina. A grande reclamação quanto ao ensino de física é que este curso é 

muito matematizado e que possui pouca relação com a realidade do cotidiano. 

Grande parte do problema decorre do fato de que fazer ciência, ensinar ciência e 

formar cientistas aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é bem assim. 

Principalmente no século passado, com o surgimento da física teórica e com a 

explosão de conhecimentos, formar um cientista tornou-se uma tarefa tão 

dispendiosa (de tempo e estudo) que obrigou o surgimento de especializações e 

pós-graduações como mestrado e doutorado. Devido à grande quantidade de 

conteúdo e matemática que o aluno tem que absorver, sobrou muito pouco tempo 

para as práticas experimentais e lúdicas.  

 Como tem sido enfatizado por muitos autores o ato de experimentar no 

ensino de Física é de fundamental importância no processo ensino-aprendizagem [9 

-12]. Esta ênfase por um ensino experimental adiciona-se importantes contribuições 

da teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento [12-15]. 

Mas aulas experimentais não resolvem todos os problemas do ensino. Devido 

à falta de materiais e de experimentos adequados ao conteúdo programático muitas 

vezes os experimentos não passam de apêndices das aulas teóricas, não tendo 
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relação direta com desenvolvimento da teoria. Em relação à falta de compreensão 

da função da experimentação no ensino, Maldaner [13] afirma que a 

experimentação, quando não se compreende a sua função no desenvolvimento 

científico, acaba tornando-se um item do programa de ensino e não princípio 

orientador da aprendizagem (...). 

Na disciplina de instrumentação deve-se passar ao aluno a percepção de que 

a experimentação pode ser uma estratégia de ensino que vincule dinamicamente a 

ciência com vivências do aluno. Nesse sentido deve o professor mostrar que existe 

na literatura vasto material de apoio didático na forma de experimentos caseiros 

feitos com materiais de baixo custo denominado de ludotécas. Deve o curso de 

instrumentação mostrar ao futuro professor que jogos e brinquedos podem se tornar 

em poderosas ferramentas de ensino e que experiências de física não implicam 

necessariamente na confecção de relatórios extensos e tratamento de dados, 

principalmente no ensino médio. 

4 - Novas Tecnologias no ensino de Física 

No mundo globalizado atual não há como mencionar o uso do computador e 

das novas mídias no ensino de ciências em geral. Mesmos a divulgação das 

propostas de ludotécas mais tradicionais tem sido feito pela internet. 

Paradoxalmente apesar do computador ser uma ferramenta relativamente cara, 

junto com o celular  passou a fazer parte dos itens mais adquirido e de fácil acesso 

de nossa sociedade. Mesmo em comunidades carentes onde poucas pessoas o 

possuem, existe Lan house que facilitam o seu acesso. Assim, desprezar este meio 

de comunicação e ensino seria deixar de lado uma poderosa ferramenta de apoio 

pedagógico. Assim, surgem perguntas como:  

Por que usar o computador no ensino? 

  - Resumidamente as vantagens de usar o computador no ensino são:  

Ele nos proporciona o uso de Editor de texto, Livros e apostilas eletrônicas, 

Planilhas eletrônicas, Recursos visuais, Realidade virtual, Softwares de ensino, 

Rede de Comunicação, Cálculo Numérico, etc. 

 - As desvantagens de se usar o computador no ensino são: 
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Deixa o aluno preguiçoso, É dispersivo. Cria a ilusão que você vai achar a solução 

pronta. Você tem que dominar as ferramentas. Não ajuda conceitualmente. Não 

substitui o aluno nem o professor e outros.  

Hoje existe muitos projetos de ensino na internet e sites de divulgação cientifica 

e cultural. Muitas escolas particulares possuem suas próprias páginas na internet 

disponibilizando vasto material de apoio extra classe, sendo que a maioria são de 

física e matemática. É de responsabilidade da Universidade preparar o futuro 

professor a conviver com essa nova realidade e saber usa-la de forma racional e 

construtiva, já que o acesso a este material didático é muito mais barato e 

democrático do que o uso de bibliotécas, que são muito caras e dispendiosas.  

É indiscutível que a forma mais popular de se usar um PC para o ensino é o 

editor de texto. A segunda é o Power Point ou apresentador de slides. É com eles 

que preparamos apresentações de aulas que podem ser feitas através de 

transparências ou através de data show. Com o aparecimento da World Wide Web 

(WWW) temos hoje em dia uma grande variedade de apostilas, artigos e e-livros disponíveis 

na internet. Como grande  avanço na democratização da informação e conhecimento temos 

os projetos Wik – wikpédia, wiklivros, etc – onde os próprios usuários vão construindo de 

forma livre e gratuíta apostilas, enciclopédias, videos para ser usados livremente por qualquer 

usuário.  

Os e-livros e e-enciclopédia atuais possuem hipertextos que permite o leitor 

acessar a qualquer momento informações complementares ou esclarecedoras sobre 

o texto, que se encontra em outras páginas da internet ou lugares do texto. 

 O surgimento do PC e do processo de digitalização da imagem fez com que 

qualquer pessoa possa hoje em dia criar suas próprias imagens e filmes. As primeiras 

filmadoras pessoais foram as filmadoras VHS. Logo em seguida surgiu no mercado as 

filmadoras digitais, e hoje temos uma variedade enorme de filmes e documentário, por 

exemplo no YouTube, que só as grandes universidades e meios de comunicação tinham 

acesso.  

Hoje temos vários programas desenvolvidos especificamente para o ensino e para 

pesquisa. Dentre estes temos os Softwares de Matemática como, por exemplo: 

Winplot, Wingeon, Geogebra, Cabri Geométrico, Matlab, Matemática e outros. 
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No ensino de Física a criação de modelos e de simulação é talvez o ambiente 

mais popular usando o computador [14]. O termo modelização costuma ser utilizado quando 

a ênfase é dada à programação do modelo, ao passo que a simulação se refere à situação 

em que o modelo é uma “caixa preta”. Esta distinção é de alguma forma artificial e nem 

sempre clara. Uma vez que as leis da Física são expressas por equações diferenciais, pode 

construir-se um modelo e simular de imediato um dado problema físico. Os ambientes de 

modelagem permitem aos alunos construir modelos do mundo físico que serão mais ou 

menos aproximados. Estes ambientes são por vezes designados por “micromundos”, dos 

quais são exemplos ambientes baseados na linguagem Logo, o Alternate Reality Kit (ARK) 

que serve para criar simulações interativas e o software Modellus [ 26 ]. Ao usar simulações 

computacionais baseadas num modelo da realidade física, as ações básicas do aluno 

consistem em alterar valores de variáveis ou parâmetros de entrada e observar as alterações 

nos resultados.  

Applets de Física 

  Como exemplo comum na web de simuladores de experimentos de física temos os 

applets. Applet é um software aplicativo que é executado no contexto de outro programa. O 

termo foi introduzido pelo AppleScript em 1993. Os Applets geralmente têm algum tipo de 

interface de usuário, ou fazem parte de uma parte de uma destas dentro de uma página da 

web. Isso os distingue de programas escritos em uma linguagem de programação de scripting 

(como JavaScript) que também roda em um contexto de um programa cliente maior, mas não 

podem ser considerados applets. Este geralmente tem a capacidade de interagir com e/ou 

influenciar seu programa hospedeiro, através de privilégios de segurança restritos, apesar de 

geralmente não serem requeridos a fazê-lo. 

5 - Projetos de Ensino de Física  

 Antes de entrarmos no tópico da analise do livro didático vamos discutir os 

projetos de ensino de física. A história do livro didático de certa forma se confunde 

com os dos projetos de ensino de física. Já citamos acima o projeto do GREF, PEF, 

e o PROFIS e a importância que estes tiveram na introdução de experiências em 

sala de aula e na discussão do encadeamento dos conteúdos do curso de mecânica 

a ser ministrado.  
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 Dentre os principais projetos de ensino de física podemos citar o PSSC 

(Physical Science Study Committee), o Projeto Harvard (Harvard Project Physics) 

lançado em 1975, o Projeto para o Ensino de Ciências da Fundação Nuffield, o PEF 

(Projeto de Ensino de Física), iniciativa do Instituto de Física da USP em convênio 

com o MEC e duas de suas instituições na época, a FENAME (Fundação Nacional 

do Material Escolar) e o PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino) e 

o projeto FAI (Física Auto Instrutivo). 

Ao começarmos o curso de instrumentação abordamos por alto os projetos 

nacionais e vamos diretamente ao projeto “Ciência à Mão”. Lá mostramos que um 

grupo de pesquisadores e estudante em ensino de física estão preocupados em 

manter um repositório (biblioteca virtual) com links (referências) a vários outros 

projetos de ensino de física, laboratórios virtuais, atividades e experimentos, textos e 

apostilas, etc.. Em seguida dividimos quais projetos serão trabalhados por eles e 

vamos direto aos grandes projetos de ensino como o PSSC e Harvard. 

Começamos informando que o projeto PSSC foi criado nos EUA, em 1956, sob 

o patrocínio da National Science Foundation, o projeto inseriu-se em uma ampla 

mobilização nacional resultante do profundo impacto causado na época pelo 

lançamento pelos Russos do Sputnik I, primeiro satélite artificial da Terra. Essa 

mobilização deveu-se a uma evidência refletida por esse lançamento − a dianteira 

tecnológica assumida pela URSS sobre os EUA [Gaspar] − e sugeria aos norte-

americanos a necessidade de providências urgentes para reverter esse quadro 

sobre tudo pela reformulação da formação educacional dos seus estudantes: “O 

Sputnik tornou claro ao público norte-americano que a mudança da educação, em 

particular do currículo de matemática e ciências, era assunto de interesse nacional” 

(BYBEE, 1997).  

Mostrávamos que o PSSC, como a maioria dos projetos, era composto de um 

texto básico que sintetizava a filosofia da proposta: “nele a física é apresentada não 

como um simples conjunto de fatos, mas basicamente como um processo em 

evolução, por meio do qual os homens procuram compreender a natureza do mundo 

físico”. Complementava o livro texto um guia de laboratório e um conjunto de 

aparelhos modernos e baratos, um grande número de filmes, testes padronizados, 

uma série crescente de publicações preparadas por expoentes nos respectivos 
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campos e um extenso livro do professor, diretamente ligado ao curso” (PSSC, 1963, 

pg. 7).  

Com esse projeto mostramos e discutíamos a origem e a função do livro do 

professor. No caso do PSSC o “extenso livro do professor” orientava a sua atividade, 

sobretudo em relação à ênfase a ser dada aos diferentes conteúdos, apresentava 

conteúdos suplementares e notas de laboratório em que eram dadas informações 

auxiliares e indicados os momentos mais adequados para que os alunos 

realizassem com maior proveito as atividades experimentais sugeridas [Gaspar].  

Em seguida discutíamos a necessidade, e a viabilidade dos projetos de ensino 

de física ser voltados para a formação de cientistas. Como exemplo o PSSC estava 

centrado, de um lado, em uma nova proposta curricular de física, e de outro, no 

entendimento de que o aluno só poderia aprender ciência por si, a partir da atividade 

experimental. E essas experiências dariam ao aluno a possibilidade de simular o 

papel do cientista na descoberta da ciência, como se afirmava logo adiante: “Ao 

realizar experiências cujo resultado, de antemão, lhe é desconhecido, fica o aluno 

tomado por uma sensação de participação pessoal nas descobertas cientificas; se 

tornam mais significativas à ciência e a importância do cientista.” (PSSC, 1963, pg. 

213).  

Mas, os resultados do PSSC não foram animadores nem nos EUA nem nos 

demais países em que foi aplicado. O importante é que no Brasil, os textos foram 

editados no início da década de 1960 pela Editora Universidade de Brasília e o 

material experimental produzido pela Funbec (Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências), empresa criada em 1966 e que teve na 

produção desses equipamentos sua principal atividade inicial. Apesar de seu 

fracasso esse projeto deixou muito material de boa qualidade e o germe da idéia da 

necessidade de termos laboratórios de baixo custo para o ensino de física.  

Em seguida, baseado no texto de Oliveira e Freire, abordamos o projeto 

Harvard contando a história dos seus mentores, a origem da abordagem conectiva, 

as razões do seu sucesso e porque foi interrompido. Começamos a discutir o papel 

e a dificuldade da transposição científica contando que Gerald Holton escreveu 

vários textos de divulgação científica.  Abordamos como o  programa foi 

implementado e o papel fundamental do treinamento e capacitação de professores.  
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Em seguida começamos a relacionar a data de origem de cada projeto com os 

fatos históricos da guerra fria, e a industrialização do Brasil. Assim, mostramos como 

o tópico “projetos de ensino de física”, além de enriquecer o debate de como um curso de 

física deva ser ministrado, este contextualiza o ensino de ciências dentro de projetos de 

expansão e desenvolvimento tecnológico de um País. Seria uma perda de oportunidade de se 

mostrar que a educação é um problema crucial e central para o desenvolvimento sustentável 

de uma nação. Este tópico mostra, também, como é difícil se alcançar um padrão de ensino 

ideal e que este deve ser uma meta a ser realizada. 

6 - O papel do livro didático  - PNLD 2007 [2] 

 Em geral quando vamos ministrar um curso, escolhemos o mesmo livro 

didático que usamos na escola. Em geral esta é uma boa escolha, pois o 

conhecemos bem e sabemos a sua estrutura.  Mas pode ocorrer que existam livros 

muito melhor do que este. A escolha do livro didático é de fundamental importância 

para o andamento da matéria em sala de aula como para o acompanhamento por 

parte dos alunos fora desta. Atrás de todo livro didático existe uma filosofia de 

ensino que pode ou não estar explicitada. Parar para pensar “que livro adotar” pode 

fazer com que você repense a sua forma de pensar como o conteúdo de física pode 

ser ministrado. 

 Quando abrimos o caderno do PNLD – Guia do livro didático, nos deparamos 

com o seguinte conselho: “É necessário perguntar, ser curioso, investigar, descobrir, 

criar..., é necessário transformar o mundo! Ciência é realidade, imaginação, 

perseverança, trabalho, criatividade. Ciência é ação (…...)” 

“O livro didático é um suporte de conhecimentos e de métodos para o ensino, 

e serve como orientação para as atividades de produção e reprodução de 

conhecimento. Mas não podemos nos transformar em reféns do livro, imaginando 

encontrar ali todo o saber verdadeiro e a narrativa ideal. Sim, pois o livro é também 

instrumento de transmissão de valores ideológicos e culturais, que pretende garantir 

o discurso dos autores (......)” 

“Também é preciso perceber que o livro é uma mercadoria do mundo 

editorial, sujeito a influências sociais, econômicas, técnicas, políticas e culturais 

como qualquer outra mercadoria que percorre os caminhos da produção, distribuição 

e consumo. Portanto, muito cuidado! É fundamental preservar sua independência, 
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ter clareza do que é Ciência e de como ensinar Ciências para que você, professor, 

possa fazer uma boa escolha do livro que será utilizado em suas aulas. (…...)” 

Vemos pelo exposto acima que cabe a universidade discutir e orientar os 

futuros professores na escolha e análise do livro didático. Ainda mais no caso do 

nosso país temos que a maioria dos livros didáticos produzidos nas décadas de 80 e 

90 foram influenciados pelos cursinhos e/ou pelo vestibular. Como a grande meta do 

ensino médio é colocar o aluno na universidade os livros didáticos tiveram que se 

adaptar a essa tarefa.  

  De modo geral os livros didáticos de física para o segundo grau possuem 

uma estrutura mais ou menos padrão que seguem a estrutura dos livros 

universitários, nos quais fomos formados. Essa estrutura é mais ou menos assim: 

Começa com uma introdução histórica do tema, seguida pela teoria com exemplos 

ilustrativos simples. Alguns apresentam aplicações inseridas em boxes e termina 

com questões e exercícios para o vestibular. Após o PNLEM [1], alguns livros 

apresentam no final do capítulo algumas experiências para serem feitas em casa ou 

em sala de aula. Os mais tradicionais apresentam um resumo histórico na forma de 

boxe em algum lugar entre a teoria e os exercícios.  

 Na carona desse processo temos os métodos de ensino apostilado que estão se 

espalhando pelo Brasil afora. Todos estes tem em comum a suas origens. Todos começaram 

com cursinho e se expandiram para escola, universidades e método de ensino. Todos se 

caracterizam pelo uso de apostilas onde o conteúdo é apresentado em módulos. O professor 

é um mero apresentador do caderno, um técnico do ensino. Este não tem liberdade para 

escolher o conteúdo e o momento de administrar este. Todo o ensino é voltado para o 

vestibular e não para a formação do cidadão. 

 Contribuiria muito para a formação do futuro professor mostrar que em geral 

atrás desse programa (projeto) de ensino está a grande motivação de preparar os 

alunos para o vestibular. Em poucos momentos há a preocupação de se ensinar 

conceitos de física. Resultando disto que a maioria dos alunos sai do ensino médio 

sem saber o que é a física e qual a utilidade desta. Em geral acredita-se que física é 

uma disciplina que ajuda a resolver problemas, e que não tem relação alguma com o 

cotidiano. 

7 - Divulgação Científica no ensino de física 
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Como tema para discussão sobre os recursos paradidáticos que o professor 

tem ao seu dispor, vamos analisar o papel e a importância dos materiais de 

divulgação cientifica que temos ao nosso dispor. Como vimos nos projetos de ensino 

de física, os laboratórios e os filmes de divulgação científica tinham um papel central 

na estrutura do método de ensino deles. Hoje em dia, com o advento da internet e 

das filmadoras portáteis temos uma grande variedade desses materiais on-line.  

Reflexões sobre as potencialidades da divulgação científica e suas 

contribuições para o ensino têm sido foco de investigações em pesquisas na área de 

Ensino de Física [19]. Essas investigações são pautadas por intenções e objetivos 

variados, tais como o levantamento das possibilidades de uso de materiais de 

divulgação no ambiente de sala de aula; a introdução de novos conteúdos e 

abordagens no ensino de física; o desenvolvimento da prática de leitura e 

interpretação de textos veiculados pela mídia; a complementação dos materiais 

didáticos; o desenvolvimento de um olhar crítico para os meios de comunicação; a 

aproximação entre a ciência escolar e aquela veiculada pela mídia etc. 

          Santos e Almeida[19] colocam que a recente discussão sobre a incorporação 

de textos de divulgação cientifica como recurso educacional no ensino médio aflora 

como reflexo das novas tendências curriculares, assim como de novas concepções 

sobre o ensino de física e sobre a educação científica.  

Quando se fala em divulgação científica (DC), surgem questionamentos das 

seguintes ordens: como? Por quê? O quê? Para quem? É possível? Qual a sua 

relação com a escola?  Hoje está na moda a discussão do tema “alfabetização 

científica”. É extremamente importante que dentro do curso de licenciatura seja 

abordado a DC e sua relação com o desenvolvimento sócio cultural da sociedade. 

 

7 -  Análise de Proposta de e-Livros 

Segundo a Wikipédia um livro digital (livro electrônico, livro eletrônico ou o 

estrangeirismo e-book) é um livro em formato digital que pode ser lido em 

equipamentos eletrônicos tais como computadores, PDAs ou até mesmo celulares 

que suportem esse recurso. 

Por ser um dispositivo de armazenamento de pouco custo, e de fácil acesso 

devido à propagação da Internet nas escolas, pode ser vendido ou até mesmo 

disponibilizado para download em alguns portais de Internet gratuitos. Foi inventado 



13 

 

em 1971, quando Michael Hart digitou a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América. Hart foi também o fundador do Projeto Gutenberg, o mais antigo 

produtor de livros electrónicos do mundo.  

A principal vantagem do livro digital é a sua portabilidade. Eles são facilmente 

transportados em disquetes, CD-ROMs, pen-drives e cartões de memória. Como se 

encontra no formato digital, pode ser transmitido rapidamente por meio da Internet. 

Se um leitor que se encontra no Japão, por exemplo, e tiver interesse em adquirir 

um livro digital vendido nos Estados Unidos ou no Brasil, pode adquiri-lo 

imediatamente e em alguns minutos estará lendo tranquilamente o seu ebook. 

 Já existem vários sites de física que disponibilizam e-livros de física: por 

exemplo, o e-física da USP [1], o site do grupo de ensino de física da UFSM (GEF) 

[2], o site “física con ordenador” do prof. Angel [3], o site de ensino de física da 

Universidade Federal Fluminense [4] e o site e-escola da escola superior técnica de 

Portugal [5]. Citamos estes cinco sites por eles apresentarem propostas distintas de 

site de ensino de Física. Ainda existem os sites Wikipédia e o scribd que não sites 

de ensino de física, mas repositórios de textos ou livros. 

 

CONCLUSÃO 

 É muito comum as queixas dos alunos de licenciatura com respeito de como 

um curso de física é ministrado ou desenvolvido e do porque da estrutura do curso. 

E o que ocorre em geral é que ao sair da universidade ele acaba sucumbindo às 

pressões da vida e acaba repetindo à mesma forma de  ensinar física. É o papel de 

um bom curso de instrumentação de ensino de física levantar e discutir os 

problemas de se ministrar um “bom” curso de física, de mostrar suas limitações, e de 

incentivar o futuro professor repensar, reavaliar e criar uma nova forma de ministar 

um curso de física.  

          O curso de instrumentação deve levar os futuros professores a compreender o 

papel central que eles têm na escolha do conteúdo, da técnica e da didática a ser utilizada em 

sala de aula. Este deve ter adquirido uma idéia de como se deve preparar um curso ou 

apenas uma aula. Eles devem compreender que uma aula é um processo dinâmico, orgânico 

e inserido dentro de um contexto social.  
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 O aluno deve sair da universidade sabendo que a escolha do livro didático ou 

do método de ensino é de fundamental importância para o perfeito andamento do 

curso de física. Ao contrário do que se pensava existe parâmetros objetivos para se 

fazer uma avaliação deste. Só conhecendo a história e o contexto em que os livros 

didáticos foram gerados é que podemos conhecer as razões e os objetivos que 

nortearam a sua confecção. O aluno deve ter compreendido que a maioria dos livros 

didáticos atuais foram projetados para preparar o aluno para o vestibular e não para 

prepará-lo para ser um cientista ou cidadão. 

 É dentro da Universidade que se deve produzir, pensar, analisar e avaliar a 

produção de material paradidático como: material de divulgação científica, 

multimídia, e-livros, applets, vídeos de experiências, softwares de ensino e outros. É 

dentro do ambiente universitário que as novas idéias devem ser geradas e 

analisadas. É no curso de instrumentação que todas essas ferramentas de ensino 

devem ser vista e analisada, mesmo que de forma superficial.  
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