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

Ha sinais alvissareiros neste numero, bem como nos
proximos, de que vem crescendo o numero de pesquisadores da area de Pesquisa em Ensino de Fsica (PEF)
no Brasil e America Latina que t^em escolhido a RBEF
como instrumento de divulgac~ao dos resultados de suas
 uma demonstrac~ao inequvoca de que a
pesquisas. E
RBEF pode atuar em complementac~ao ao aclamado
periodico Investigac~oes em Ensino de Ci^encias
(http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.htm),
editado por Marco Antonio Moreira, que tem carater
mais restrito pois se destina exclusivamente para a
investigac~ao de temas de ensino/aprendizagem de
ci^encias propriamente ditos.
Como a RBEF pretende alcancar uma abrang^encia
maior procurando abordar ainda aspectos culturais,
instrucionais e historicos da Fsica relevantes ao seu
ensino e atingir um publico mais amplo formado por
professores do ensino medio e superior, estudantes
de graduac~ao e pos-graduac~ao, e demais interessados
no ensino de Fsica e Ci^encias de uma modo geral,
urge realcar aqui uma quest~ao recorrente que permeia
inumeras discuss~oes em foros nacionais e internacionais.
De que forma professores de Fsica podem se bene ciar das pesquisas do processo ensino/aprendizagem de
ci^encias? Que efeitos podem causar nas disciplinas de
cursos de licenciatura em fsica, tais como Praticas de
Ensino e Instrumentac~ao para o Ensino nem sempre
ministradas por especialistas na area devido ao ainda
incipiende numero deles ou por polticas internas excludentes dos departamentos de fsica pro ssionais?
Em um interessante Guest Comment do American
Journal of Physics de abril de 2001, Don Holcomb, do

Departamento de Fsica da Universidade Cornell, levanta alguns pontos que podem ser uteis aqueles docentes que desejam melhorar a e cacia de suas aulas
nos cursos de graduac~ao e pos-graduac~ao, mas t^em
que enfrentar responsabilidades outras, tais como fazer pesquisa de ponta em Fsica, manter regularidade

na produc~ao cient ca { do contrario perdem a bolsa
do CNPq {, orientar estudantes, participar da administrac~ao, elaborar projetos, submeter-se a uma carga
didatica pesada, etc. Um dos pontos-chaves e a denic~ao de alguns criterios que permitam ao docente
avaliar a utilidade e o possvel impacto daquela pesquisa na melhoria da qualidade do processo de ensino/aprendizagem. \Convem ressaltar que PEF parece mais pesquisa em Ci^encias Sociais do que pesquisa
em Fsica. Seu campo de estudo e gente e n~ao materia
inanimada", assinala Holcomb. Apos um relato de suas
prefer^encias com relac~ao a pesquisa na area desenvolvida nos Estados Unidos, Holcomb apela para todos os
n~ao pesquisadores em Ensino de Fsica para que evitem
o velho e popular preconceito contra qualquer mudanca
substancial no ensino: \Eu aprendi fsica de um certo
modo e atingi um nvel bastante satisfatorio de conhecimento. Assim, vou ensinar do jeito que aprendi. Se
os estudantes de hoje se esforcarem v~ao aprender do
mesmo modo que eu." E qual a situac~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 pas. Inumeros congressos
especializados ja foram realizados. Como os resultados da PEF t^em sido { ou podem vir a ser { usados
nas praticas docentes usuais nos cursos de Fsica? Para
contribuir neste esforco, Susana Sousa Barros esta coordenando um trabalho de levantamento e revis~ao bibliogra ca dos principais artigos que contenham estudos
basicos de fundamentac~ao teorica, propostas concretas
para a melhoria efetiva do ensino, avaliac~ao de algumas
experi^encias pedagogicas ja realizadas no pas e de material didatico, paradidatico e multimdia, com a nalidade de publicac~ao na RBEF de uma Resource Letter
nacional sobre a produc~ao nacional em PEF. Sugest~oes
s~ao muito bem vindas.
Nelson Studart
Editor

