
Projetos de Ensino de 
Ciências e Física no brasil



Projeto piloto da 
unesco no brasil



Linha do tempo
● 1945 - Criação da UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura;

● 1946 - Criação do IBECC - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, como 
Comissão Nacional da UNESCO no Rio de Janeiro;

● 1947 - Abertura de uma segunda sede do IBECC, em São Paulo;

● 1961 - Criação da Divisão de Ensino da UNESCO;

● 1963 e 1964 - Elaboração do Projeto Piloto, com o intuito de aperfeiçoar do Ensino de 
Física através da utilização de novas técnicas e métodos.



contexto
● Em 1961, a UNESCO, interessada em reforçar suas atividades para o melhoramento do 

ensino de Ciências, convidou o Dr. Alberto Baez para ser diretor da nova Divisão de 
Ensino de Ciências;



contexto
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contexto
● Iniciava-se assim, a elaboração de um Projeto Piloto;

● Equipe para elaboração era formada por diversos profissionais da América Latina 
(psicólogos, professores de Física, etc);

● Objetivo era criar um modelo de projeto, que servia como base para outros futuros, 
fazendo uso de novos enfoques, métodos e técnicas para o Ensino de Física na 
América Latina;

● O tema escolhido foi a Física da Luz.



características
● Ênfase no aspecto experimental;

● Kits experimentais de baixo custo;

● Filmes de curta duração;

● Instrução Programada;

● Auto-instrução e material auto-suficiente;

● Papel secundário do professor

● Teoria e experimentação interligadas;

● Falta de interdisciplinaridade.



sobre o material/livros
● O texto em instrução programada era composto de seis volumes:

1. FÍSICA DA LUZ 0 - Experiências e Gráficos
2. FÍSICA DA LUZ 1 - Algumas Propriedades da Luz
3. FÍSICA DA LUZ 2 - Modelo Corpuscular da Luz
4. FÍSICA DA LUZ 3 (parte 1 ) - Modelo Ondulatório da Luz
5. FÍSICA DA LUZ 3 (parte 2) - Um Modelo de Ondas para a Luz
6. FÍSICA DA LUZ 4 - Ondas Eletromagnéticas e Fótons
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sobre o material/livros
● 8 kits experimentais;

● O kit do livro 1 - Algumas Propriedades da Luz possibilitava realizar até 40 
experimentos;

● 11 filmes mudos (4 a 5 minutos de duração cada) e um filme sonoro de 30 minutos de 
duração;

● 8 roteiros para programas de televisão



resultados

● Criação do primeiro programa de Ensino de Física no Brasil;

● Foi o ponto de partida para elaboração de projetos como FAI e PEF;

● Outras áreas da ciência foram contempladas com Projetos Pilotos, nos anos seguintes, 
mas em continentes diferentes;

● No Brasil não teve o número de adeptos esperado;



física 
auto-instrutivo 

(fai)



 contexto histórico

- 1970
- GETEF (grupo de estudos em tecnologia de ensino de física)
- Fuad Daher Saad, Kazuo Watanabe e Paulo Yamamura
- a Tecnologia do Ensino de física
- baixos índices de aprendizagem de Física por parte de alunos



 contexto histórico

- Análises feitas pelos realizadores do projeto mostraram que 85% dos professores 
ministravam suas aulas de forma expositiva, mais da metade dos professores não 
usavam qualquer tipo de livro texto e 67% não utilizavam o laboratório

- escolas ofereciam instalações inadequadas ou inexistentes
- Professor como centro do sistema educacional



propósitos básicos
- Instrução Programada Linear
- Fornecer ao professor uma nova metodologia de trabalho
- Propiciar ao aluno a possibilidade de aprendizagem efetiva pelo trabalho realizado
- Caracterizar o educador como um elemento orientador, motivador, criador e avaliador
- Elaborar um texto baseado em um método de ensino individualizado
- Elaborar instrumentos de laboratórios adaptados às nossas condições de ensino
- Elaborar textos históricos
- Elaborar recursos audiovisuais



FÍSICA 
AUTO-INSTRUTIVO

MEIOS INSTRUCIONAIS 

- Textos auto-instrutivos
- Aula experimental
- Recursos audiovisuais
- Textos históricos



FÍSICA 
AUTO-INSTRUTIVO

LIVROS

- FAI 1:
 Sistema Internacional de Unidades; Funções e 
Gráficos; Movimento Retilíneo.

- Fai 2:
Vetores; Força e Movimento.

- FAI 3:
Impulso e Quantidade de Movimento Linear;
Energia Mecânica.

- fai 4:
Movimento Angular e Rotação; Lei Gravitação 
Universal; 1 Equilíbrio Estático de Líquidos e 
Termologia.

- FAI 5:
 Cargas Elétricas em Repouso; Carga Elétrico em 
Movimento



Física 
AUTO-INSTRUTIVO

PRIMEIROS RESULTADOS

- 1970: 450 ESTUDANTES
- 1971: 2500 ESTUDANTES
- 1972: 6000 ESTUDANTES

- 1973 -1976 490.878 ESTUDANTES

 



pbef



-Projeto Brasileiro para o Ensino 
de Física 

-Rodolpho caniato

-Década de 70

Fonte:https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/xxii-snef-tem-inicio-no-c
ampus-usp-sao-carlos/

https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/xxii-snef-tem-inicio-no-campus-usp-sao-carlos/
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Levantando problemas...

● 1956 - Contato com o ensino de física em escolas de 
ensino médio… Ensinar ou Preparar para o vestibular?

● 1957 - Contratado PUC- Campinas.
● Grande demanda de professores de física.
● Dar aos licenciandos em matemática um contato com os 

fenômenos. 



levantando problemas...

● Sua primeira preocupação foi realizar entrevistas com 
estudantes recém admitidos a fim de notar suas 
dificuldades em Física.

● As dificuldades eram evidentes mesmo quando eram 
perguntados sobre questões que caíssem no vestibular.

● Os alunos foram então entrevistados com base na equação 
da distância focal. 
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levantando problemas...

“ APENAS UMA PARTE INSIGNIFICANTE DOS ALUNOS FOI CAPAZ DE 
RECONHECER FENÔMENOS QUE FORAM OBJETOS DE ESTUDO ATRAVES DAS 
AULAS QUE RECEBERAM DURANTE O ENSINO MÉDIO. ” 



levantando problemas...
● Ao longo dos anos, caniato realizou ensaios com questões 

básicas com vários grupos acadêmicos.

● Esses resultados fizeram com que Caniato adotasse como 
idéia central da opção adiante oferecida, a importância 
das atividades em que o educando deve defrontar-se desde 
o início com situações concretas e sua manipulação.



Projetos importados para o ensino de física

● 1962 - P.S.S.C. ( Physical Scienc Study Committe).  Foi 
aplicado por uma equipe de professores predominantemente 
americanos.

● 1963 - O projeto foi ministrado por um corpo docente que 
incluía Brasileiros.

● A introdução do projeto no Brasil foi muito 
significativa. Porém, por diversas razões esse projeto 
não teve êxito. 



Projetos importados para o ensino de física

● 1970 - H.P.P. ( Harvard Project Physics). Ministrados por 
dois professores Brasileiros e dois americanos.

● Esse projeto também não se mostrou aplicável em escala 
nacional. Algumas das dificuldades foram:
a. Exigência frequente de instalações especiais (laboratórios )
b. Exigência de treinamento para professores que pretendiam 

ministrar o curso.
c. Projeto elaborado tendo em vista os problemas de seu país de 

origem. 



Modo de Trabalho

1. Leitura em voz alta.
2. Discussão em grupo.
3. Avaliar a discussão, motivar.
4.. Resolução das atividades.
5. Organizar com os alunos atividade seguinte.



O projeto
Uma estrutura em paralelo

●  As unidades, capítulos 
ou mesmo as seções não 
possuem uma ordem 
obrigatória.

● Pode-se começar por três 
unidades diferentes: 
CEU, Distâncias 
astronômicas, 
conservação de energia.

Abordagem em três níveis

● O de leitura;
● Se você quiser saber um 

pouco mais;
● Um pouco mais ainda.

 Material empregado:

● baixo custo
● fácil obtenção 



Volumes 

-O céu
-Mecânica
-A luz
-O trabalho dos elétrons
-Átomos e estrutura da matéria



Um enfoque histórico!
● Uma preocupação 

importante  de Caniato 
era o de proporcionar um 
enfoque histórico 
(meio-ciência).

● Pode facilmente ser 
observado no Capítulo: 
“assim no Céu como na 
Terra” 



Um enfoque histórico!



simplicidade nos experimentos



gref



GRUPO DE rEELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA
É um grupo de professores da rede estadual de ensino de São 
Paulo coordenados por docentes do Instituto de Física da 
USP.  O objetivo do grupo é elaborar uma proposta de ensino 
de Física para o ensino médio que esteja vinculada à 
experiência cotidiana dos alunos, procurando apresentar a 
eles a Física como um instrumento de melhor compreensão e 
atuação na realidade.



Objetivos Fundamentais para o seu desenvolvimento:
- Promover a formação continuada e em serviço de 

professores de Física do segundo grau;
- Desenvolver uma proposta curricular articulada e 

conceitual, que garanta um ensino ativo e significativo, 
permitindo ao estudante a compreensão de processos, 
fenômenos e fatos da vida, sem perder a visão geral dos 
fundamentos e princípios da Física;

- Produzir material de apoio para a formação continuada de 
professores, em Física e em sua didática específica, 
assim como para o trabalho de professor em sala de aula.



O grupo iniciou seus trabalhos em 1984 e, além 
da formação continuada, de cursos e assessoria 
a professores de física, foi elaborada uma 
coleção em três volumes publicados pela editora 
da Universidade de São Paulo.

O grupo iniciou seus trabalhos em 1984 e, além da 
formação continuada, de cursos e assessoria a 
professores de física, foi elaborada uma coleção em 
três volumes publicados pela editora da 
Universidade de São Paulo.



Sendo estes:
. Física 1: Mecânica

. Física 2: Física Térmica e Óptica

. Física 3: Eletromagnetismo



inspirações
A concepção de educação 
dialógica de Paulo Freire, 
na discussão de temas da 
vida real, está entre as 
que inspiraram o trabalho

do GREF.
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