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Ha muito tempo que discuss~oes sobre a inserc~ao de
Fsica Moderna e Contempor^anea no Ensino Medio,
vem sendo realizadas em todo o mundo por especialistas
em ensino, visto ser o seu entendimento, fator primordial para a formac~ao de indivduos que devem atuar
em uma sociedade que convive em um meio repleto de
ambiguidades (benefcios x prejuzos), decorrentes dos
avancos tecnologicos, provenientes das grandes descobertas cient cas deste seculo.
\Pensar n~ao se reduz em falar, classi car em categorias nem abstrair: Pensar e agir sobre o objeto e
transforma-lo " - Jean Piaget.
Como agir sem o conhecimento da realidade que nos
cerca?

O exerccio da cidadania baseia-se no conhecimento
das formas contempor^aneas de linguagem e no domnio
dos princpios cient cos e tecnologicos que atuam na
produc~ao moderna.
Nossas escolas devem estar preparadas para enfrentar estas quest~oes, cada vez mais presentes em sala de
aula. Os estudantes por um lado s~ao atrados e ate
mesmo \seduzidos" pela tecnologia. Os professores, de
outro lado, encontram di culdades para acompanhar
este processo evolutivo (aus^encia de textos, materiais
paradidaticos, etc.).
A press~ao sobre nossos professores e cada vez mais
intensa e atua de todos os lados. Os vestibulares introduzem quest~oes que abordam conteudos em Fsica
Moderna; as Novas Leis de Diretrizes e Bases imp~oe
a sua inserc~ao no conteudo a ser desenvolvimento no
Ensino medio.

N~ao podemos ignorar a necessidade de Ensinar uma
Nova Fsica. No entanto, quer queiramos ou n~ao o des-

preparo e uma verdade que sobressalta aos nosso olhos.
Muitos autores de livros didaticos utilizados no Ensino Medio t^em dispendido esforcos consideraveis para
inserir assuntos relativos a Fsica do seculo XX. Na mai-

oria dos casos no entanto, estes temas s~ao apresentados
ao nal do "ultimo volume" do terceiro ano e como consequ^encia, acabam por n~ao serem abordados.
Esta e uma realidade em varios pases como por
exemplo, a Argentina que, segundo pronunciamentos
na VI Confer^encia Internacional sobre Educaca~o en la
Fsica - 29/06 - 04/07 de 1997 - Cordoba - Argentina,
apesar da obrigatoriedade na abordagem de temas de
Fsica Moderna e Contempor^anea no Ensino medio, o
exerccio desta func~ao esta ainda muito distante de ser
atingido.
Se nos atermos apenas aos conteudos que devem ser
estudados; toda a Fsica Classica e temas de Fsica Moderna da forma como se apresenta hoje, este quadro nos
parece em primeira analise um problema insoluvel.
Devemos portanto redimensionar as diretrizes do
\Ensinar a Fsica".
Segundo Robert Resnick o ensino da Nova Fsica
deve levar em conta tr^es palavras basicas; Overview,
Spread, e Broaden, entendendo-se por:
 Overview: Uma vis~ao geral, ou seja se pretendemos ensinar conteudos de Fsica Moderna deveremos
\ser mais modestos na abordagem classica", desconsiderando por exemplo, casos mais minuciosos com tratamentos extremamente longos e que demandam muito
tempo para soluc~oes.
 Spread: Espalhar, vaporizar ao longo do curso os
temas de Fsica Moderna que podem ser tratados paralelamente a conceitos que est~ao sendo adquiridos em
uma concepc~ao classica. Por exemplo, no estudo de colis~oes pode-se tratar quest~oes associadas a descoberta
de partculas elementares atraves de trajetorias registradas em uma c^amara de nuvens, aplicando Leis de
Conservac~ao de Energia e Movimento.
 Broaden: Alargamento, produzido atraves de
uma maior compreens~ao da import^ancia da Ci^encia
no mundo. Neste caso maior relev^ancia aos aspectos
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historicos de evoluc~ao do pensamento cient co.

Temos que pensar organicamente sobre a Fsica,
uma ci^encia em constante evoluc~ao. Este processo evolutivo se torna cada vez mais evidente, visto que o intervalo de tempo entre uma descoberta cient ca e suas
aplicac~oes tecnologicas tem se reduzido drasticamente.
Os nossos estudantes n~ao podem receber uma mensagem atemporal e estatica sobre a Fsica. Assumindose o conhecimento desta forma, nega-se qualquer tentativa de inseri-lo em um contexto de construc~ao humana.

Segundo as observac~oes efetuadas, podemos ver que
se faz urgente uma atualizac~ao nos mecanismos que utilizamos para o ensino de Fsica (n~ao apenas no Ensino
Medio, mas tambem nos nossos cursos de graduac~ao).
Deste modo pensamos tambem abordar outras quest~oes
altamente relevantes tais como, a utilizac~ao dos novos
recursos tecnologicos disponveis; como softwares de simulaca~o e a aquisic~ao informatizada de dados para incorporar ao ensino de uma Nova Fsica.
Muitas escolas atualmente est~ao se \equipando!!" ,
adquirindo computadores, sem que no entanto os professores tenham uma orientaca~o adequada, n~ao apenas
no manuseio da maquina, mas tambem esclarecimentos
que permitam dar uma vis~ao das perspectivas educacionais e de pesquisa que esta nova ferramenta pode
trazer.
O que se v^e na realidade e uma sequ^encia de cursos,
como Word, Excel, Acess, Powerpoint, en m ferramentas da Microsoft sem nenhuma conex~ao com a disciplina
ministrada pelo professor. Cabe ao professor efetuar
esta conex~ao. Tarefa difcil, uma vez que muitos professores/alunos so tem acesso a maquina na escola em
que trabalha ou estuda.
Um curso de Fsica, Licenciatura e Bacharelado,
deve permitir ao aluno conhecer as diferentes alternativas de utilizac~ao de aplicativos, softwares de simulaca~o
e sistemas de aquisic~ao de dados atualmente utilizados
em varios sistemas educacionais e de pesquisa em todo
o mundo.
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Conhecer estes processos permitira aos nossos futuros professores enxergar o microcomputador e os
avancos tecnologicos existentes como aliados importantes na apresentac~ao desta Nova Fsica, muito mais real
e presente no cotidiano dos nossos alunos.
N~ao basta apenas implantar Leis e preciso dar
condico~es para que a Lei se cumpra.
Estamos caminhando para o terceiro mil^enio transmitindo o conhecimento \como nossos pais" e.... ainda
somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e
aprendemos, como nossos paaaaaaaaaaaaaiisss!!!
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