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Uma história para conhecer, inspirar e transformar a educação.

Apresentação
Pesquisas, estudos, críticas e sugestões não faltam quando o assunto é ensinar e
aprender Ciências, quanto mais quando se trata de Física!
As marcas obtidas pelos estudantes brasileiros, nos principais exames nacionais e
internacionais, na última década, revelam o quanto ainda existe para ser melhorado nas escolas
quando o assunto é educação científica e tecnológica. O desenvolvimento de visão,
competências, habilidades e conhecimento teórico, de forma integrada, é fundamental na
formação dos estudantes e uma agenda séria e consistente em políticas públicas e privadas para
a Educação deve, necessariamente, incluir a perspectiva de uma aprendizagem significativa
como base para o desenvolvimento humano.
O relato histórico apresentado neste documento retrata a trajetória de um professor
cuja obra, dedicada ao ensino-aprendizagem das Ciências, completará 40 anos em 2018. Muitos
educadores e educadoras o conhecem e já participaram de cursos em eventos realizados com
ele, ou então leram seus livros e artigos. Mas, e o que é mais marcante, conheceram e
interagiram em seu cotidiano escolar com sua obra, dedicada à educação para a Física e Ciências.
O trabalho do Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto representa um marco no
Brasil, e fora do país, e tem contribuído significativamente na formação inicial e continuada de
muitos professores, especialistas e gestores envolvidos na construção de uma Educação
Científica e Tecnológica de qualidade, pois se reconhece o quanto isso pode contribuir para o
desenvolvimento humano dos estudantes e da sociedade de um modo geral.
Esta iniciativa pioneira permitirá que instâncias governamentais do poder público
municipal, estadual e federal, fundações e instituições de fomento à educação, empresas e
escolas públicas e privadas possam se integrar diretamente neste movimento que visa
promover, de forma significativa e mensurável, a melhoria nos padrões da educação científica e
tecnológica no Brasil.
Antes que 2018 chegue e que se possa comemorar os 40 anos da obra ‘Física vivencial,
uma aventura do conhecimento’, o Instituto Galileo Galilei para Educação (IGGE) organizou um
conjunto de iniciativas que permitirão socializar a obra do Professor Cassiano com o objetivo de
fazer conhecer, inspirar e transformar a Educação, demonstrando que inovação bem
fundamentada persiste no tempo quando se atualiza constantemente a base fundamental do
conhecimento que suporta as criações educacionais e as tecnologias sociais.
Siga estas linhas, conheça a história do professor que pelo seu trabalho criativo e
dedicado demonstra que existem soluções idôneas, consistentes e contributivas para a
educação, sempre e em todo lugar, e como ele costuma dizer ‘basta querer, basta fazer’.
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Afinal, tudo tem um começo!
Corria o ano de 1978 quando o Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto iniciou o
seu curso de Física. No ano seguinte passou a lecionar em cursos noturnos, frequentados por
estudantes que durante o dia, em sua maioria, trabalhavam no comércio, em bancos,
residências e escritórios.
Não demorou muito para que um cenário conflitante chamasse a atenção do professor,
para um problema central: Qual o efetivo desenvolvimento humano que estava sendo
experimentado por seus alunos, a partir das aulas de Física ministradas por ele?

Professor Cassiano lecionando, em São Paulo, 1983.

Com um modelo de ensino-aprendizagem fortemente calcado na figura de um docente que
passava a quase totalidade de suas aulas expondo a matéria na lousa e fazendo uso intensivo de
modelos matemáticos, geralmente tão distantes do cotidiano de seus alunos, em que,
efetivamente, a Física contribuía para inspirar a imaginação, a criatividade e para situar
problemas relevantes, lançando desafios intelectuais capazes de produzir conhecimento? O
quanto obstáculos epistemológicos eram vencidos, ampliando a visão, as competências e
habilidades dos estudantes, elevando seu potencial de intervenção no mundo?
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Estava aí instalada uma profunda crise
que oportunizaria ao autor um
movimento criativo que o conduziria à
criação de abordagens vivenciais que
integravam, na própria sala de aula, as
dimensões teóricas e práticas da Física.
Ainda que não soubesse explicar de
modo fundamentado o que acontecia
naquele primeiro momento, o Professor
Cassiano estava abraçando uma
epistemologia e didática que passaria a
valorizar e proporcionaria o aflorar das
dimensões tácitas (competências e
habilidades) e explícitas (teóricas) do
conhecimento, contribuindo para um
desenvolvimento humano mais amplo e
complexo de seus alunos.

Modelos e equipamentos desenvolvidos pelo autor, em uso por estudantes durante evento educacional, 1992.

Protótipos eram feitos em
madeira
balsa,
dentre
outros
materiais
encontrados no cotidiano,
para facilitar o corte, o
acabamento e permitir a
montagem dos dispositivos
inventados para a realização
dos experimentos de Física
básica.

E foi desse modo, como resposta a uma crise que se intensificara, que um dia nosso
professor-inventor resolveu elaborar um equipamento para realizar experimentos de Física com
seus alunos. A utilização desse equipamento, de forma contextualizada e problematizadora no
contexto da sala de aula, produziu um efeito pedagógico intenso e muito pouco frequente até
então. Os estudantes passaram a formular questões, deixavam de ser passivos e meros

www.igge.org.br

ouvintes! Houve um nível elevado de interesse demonstrado pelo assunto tratado. Isso era um
achado de grande valor, concluiu o professor Cassiano.

Por volta de 1985 já se delineava o conjunto de equipamentos dedicados ao ensino de Física que, em 1989,
integrariam os Bancos para Pesquisa em Física, manufaturados pela Laborciencia Tecnologia Educacional, empresa
fundada pelo autor como decorrência de suas invenções para a educação científica e tecnológica.

De forma criativa, nosso autor passou a manufaturar vários dispositivos e equipamentos
portáteis, permitindo uma abordagem mais contextualizada e problematizadora dos fenômenos
físicos, os quais podiam ser abordados, observados, analisados e mensurados pelos alunos no
ambiente da própria sala de aula. Neste longo processo de autoria, invenção, construção e teste
de usabilidade e funcionalidade, incluindo a autoria de dezenas de abordagens experimentais
escritas na forma de roteiros didáticos, foram investidos 10 anos. O professor Cassiano chegava
assim ao final do ano de 1988, com vários protótipos testados em sala de aula junto com seus
alunos do ensino secundário e fundamental.

Não somente jovens do então ‘segundo grau’ (hoje
equivalente ao ensino médio) se envolviam atentamente
nas atividades desenvolvidas com os equipamentos
criados pelo professor Cassiano, mas crianças a partir dos
6 anos de idade demonstravam grande interesse pelas
situações instigantes e desafiadoras que os fenômenos
físicos proporcionavam abordar.
Mostra de Ciências no Colégio Monteiro Lobato, em São
Paulo. As crianças no círculo, André e Amanda, são filhos
do professor Cassiano. (1992).
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No início de 1989, o primeiro conjunto de
dispositivos formando um ‘kit educacional’
dedicado à Óptica ganhou um destaque especial
em uma loja especializada em material para
laboratório, localizada na cidade de São Paulo.
Professores que visitavam o local e testavam o kit,
com a proposta de abordagem educacional
escrita pelo professor Cassiano, se encantavam
com a simplicidade e performance do
equipamento, além de sua abrangência temática.
Em poucas semanas diversas escolas começaram
a fazer pedidos à loja, solicitando a aquisição do
equipamento.

Banco para Pesquisa em Física, Óptica, o primeiro
equipamento produzido em escala de manufatura e
distribuído
pela
Laborciencia
Tecnologia
Educacional.

O ideal maior do professor Cassiano sempre foi o de acreditar que o mesmo sucesso no
ensino-aprendizagem da Física que conseguia com seus alunos poderia ser conseguido também
por outros colegas docentes, desde que fossem revistos o paradigma e os modelos de ensinoaprendizagem que desenvolviam em suas aulas. Com este objetivo, cursos de educação
profissional continuada foram realizados, em praticamente todos os estados brasileiros,
contando principalmente com a presença de professores de Física, Matemática e Ciências.

Professores de Física participando de um curso realizado pela Universidade Federal do Ceará, como parte das ações
da Rede Nacional de Aperfeiçoamento em Física, coordenada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Os
Bancos para Pesquisa em Física foram escolhidos como equipamento-padrão destinado aos professores que, além
de o utilizarem no curso presencial, ganhavam da Fundação VITAE um conjunto completo para usá-lo em suas aulas,
nas escolas em que lecionavam. (1992)

www.igge.org.br

Mas, nosso inventor não contava com um imprevisto de percurso.

Passados pouco mais de dois meses do sucesso alcançado pelos
equipamentos na loja de São Paulo, e já começando a ganhar
presença em outros estados brasileiros, os equipamentos
manufaturados em uma antiga garagem da casa onde residia,
produziram a necessidade da criação de uma empresa. Mas, uma
empresa? Um professor normalmente não entende nada de
como criar e muito menos dirigir uma empresa! Não haveria
outra alternativa? Não. O empreendimento crescia rapidamente
e era necessário ter um tratamento fiscal, contábil e de produção
adequados ao novo cenário, contratando novos postos de
trabalho e daí afora, transformando assim sua invenção em uma
empresa especializada em educação.
Manufatura dos Bancos para
Pesquisa Física – Óptica, no
bairro de Mirandópolis em São
Paulo (1989). Por essa época
eram produzidos em torno de 30
conjuntos por mês.

2
2
1

A manufatura dos Bancos para Pesquisa em Física e de equipamentos dedicados a centros e
museus de ciências era dirigida por um engenheiro de produção1 e assistentes, e a direção
técnica era exercida por um dos sócios fundadores da Laborciencia2. A empresa funcionava na
Avenida Jabaquara, em São Paulo.
1
2

Engenheiro Carlos Tucapel Santelices.
Fabio Iegzi de Carvalho, filho do professor Cassiano Zeferino.
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Foi neste cenário de surpresas que, em 1989, se constituiu a empresa Laborciencia Tecnologia
Educacional, com sede em São Paulo.
Começava uma história pública que em apenas
três anos de existência alcançaria centenas de
escolas privadas e públicas, em vários estados do
Brasil.
Por onde a empresa passava com seu estande,
chamava a atenção de professores, especialistas e
gestores pelas soluções criativas, confiáveis e de
baixo custo que oferecia para a educação em
ciências. O projeto ganhava o Brasil.

Estande da Laborciencia Tecnologia Educacional,
em evento realizado na Universidade Federal de
Pernambuco, 1993. Nesse mesmo ano era criada a
Laborciencia editora, em atividade até os dias
atuais.

Um ano após o início da fabricação dos kits de Óptica (na foto abaixo), outros
equipamentos foram finalizados e passaram a ser manufaturados. Foi a partir daí que ficaram
conhecidos por ‘Bancos para Pesquisa em Física’, um banco de dispositivos simples e fáceis de
usar nas atividades experimentais dedicadas ao ensino de Física, geralmente realizadas na
própria sala de aula e, portanto, sem a necessidade de se constituir um “laboratório” externo.
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Banco para Pesquisa em Física - Metrologia e Mecânica, atendendo a tópicos de medidas físicas, cinemática,
estática e dinâmica. Esta versão foi a primeira a ser manufatura, a partir de março de 1991. O protótipo deste
equipamento foi apresentado aos participantes do Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), realizado na
Universidade de São Paulo, campus São Carlos. (1991)

Banco para pesquisa em Física - Termologia e Hidrostática, contemplando tópicos de termometria, calorimetria e
termodinâmica. Destaque para a máquina a vapor (à direita), réplica do modelo de James Watt. (1991).
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Banco para pesquisa em Eletricidade e Eletromagnetismo, abrangendo tópicos de eletrostática, eletrodinâmica e
eletromagnetismo. A máquina a vapor comparece, novamente, como elemento para a realização de ensaios
envolvendo transformações de energia. Destaca-se, também, o audiovisual de suporte (em fita magnética, à época).

Banco para pesquisa em Física, o chamado ‘Compacto’, que integrava todos os equipamentos temáticos avulsos,
incluindo Metrologia, Mecânica (Cinemática, Estática e Dinâmica), Termologia, Hidrostática, Óptica, Eletricidade e
Eletromagnetismo. (1991)
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Em 1990 um grande projeto nacional promovido pela Fundação VITAE, no Brasil, criou a
Rede Nacional de Aperfeiçoamento em Física (RENAF), coordenada pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA).
Em 1991, durante uma noite inventiva, o professor Cassiano concebeu um equipamento
que incluía e integrava todos os dispositivos dos quatro bancos para pesquisa apresentados.
Nascia o Banco para pesquisa em Física ‘Compacto’. Este equipamento, alguns meses depois, foi
selecionado dentre outras propostas oferecidas por empresas que fabricavam equipamentos
para o ensino de Física, e passou a se constituir no equipamento de referência da RENAF. Esta
conquista, por mérito, produziria uma grande alavancagem no projeto de partida, alcançando
centenas de professores de Física que passaram a receber de presente um conjunto ‘Compacto’,
oferecido pela Fundação VITAE. Este projeto seguiu até o final de 1995, alcançando
universidades federais e centenas de escolas públicas, em vários estados brasileiros.
Durante os anos seguintes a Laborciencia Tecnologia Educacional ganhou expressão
nacional e internacional, cooperando com editoras e instituições de países da América Latina.

Professores de Física, Matemática e Ciências em programa de educação continuada em Santa Catarina, 1995.

Desde 1989, primeiro ano de funcionamento da Laborciencia, programas de educação
profissional continuada passaram a ser uma constante, uma vez que a abordagem
epistemológica e as metodologias de ensino-aprendizagem sugeridas se constituíam em um
novo paradigma para os professores de Física, exigindo deles um novo olhar para a sua prática
docente.
Em uma parceria com a Fundação Padre Anchieta e o Programa Vestibulando foram
gravados vídeos utilizando os equipamentos criados pelo professor Cassiano e produzidos pela
Laborciencia. Esses programas eram gratuitamente encaminhados juntamente com os
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equipamentos adquiridos pelas escolas e se constituíam em um importante material formativo
dedicado aos docentes de Física, principalmente considerando-se as dimensões continentais
brasileiras já que não era viável, em todas as circunstâncias, realizar programas de educação
continuada presenciais. Àquela altura, 1993, a Internet ainda não estava disponível.

Encontro com professores de Física do Paraguai, usuários do livro ‘Física’ do professor José Roberto Bonjorno, pela
editora FTD. Assunção, 1997.

Em 1992 a editora Moderna procurou a Laborciencia editora e solicitou-lhe um projeto
para produzir fotos relacionadas a situações experimentais da Física, para serem incluídas em
um novo projeto editorial da obra Fundamentos da Física (Ramalho, Nicolau e Toledo). Esta obra
já há quase duas décadas situava-se permanentemente como o livro didático mais vendido no
Brasil, abordando a Física para o segundo grau.

A experiência acumulada pela
Laborciencia editora com o
desenvolvimento e produção de
equipamentos experimentais para
o ensino de Física, e a frequente
participação em programas de
formação profissional continuada,
oferecia as condições necessárias e
suficientes
para
atender
à
solicitação de editoras, como a
Moderna.
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Para este projeto foram produzidas em torno de mil fotos apresentando situações
experimentais em Mecânica, Óptica, Termologia, Eletricidade, Eletromagnetismo e outras
subáreas da Física. As fotos selecionadas pela editora foram incluídas na nova edição da obra,
passando a fazer parte intrínseca da mesma. Esta era a primeira vez em que uma obra líder de
mercado, utilizada por milhares de estudantes e adotada por muitos professores em escolas
privadas e públicas, incluía em sua proposta editorial uma abordagem que passava a aproximar
teoria e prática em Física, ao nível secundário.

Professor Noriyasu Omote, durante encontro com professores de Física, Laborciencia 1998.

Em 1997 foi produzida a obra ‘Física Vivencial’, em 12 volumes, integrada aos Bancos
para Pesquisa em Física, fato inédito no Brasil, contando com a relevante participação do autorcolaborador Professor Noriyasu Omote. Omote realizou autoria de obras de Física para a editora
Moderna e teve um papel relevante na coordenação editoria da obra ‘Física Vivencial’.

A obra Física Vivencial, juntamente com os Bancos para Pesquisa
em Física, se constituíam em um conjunto de mídias para suporte à
educação científica e tecnológica.
As proposições apresentadas na obra abordavam um ensinoaprendizagem contextualizado, valorizando a História da Ciência e
Tecnologia, a experimentação problematizada e a aplicação dos
conhecimentos produzidos pelos alunos, em situações do
cotidiano.
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Em 2002 o professor Cassiano participou
do maior evento mundial de educação, a WORLD
DIDAC, realizada em Zurique na Suíça. A essa
altura a Laborciencia já desenvolvia tecnologias
educacionais de vanguarda, em seus próprios
produtos e em parceria com empresas americanas
(PASCO) e europeias (PHYWE).
A partir de 2003 prenunciava-se a
necessidade de revisão do modelo empresarial da
Laborciencia. Em 2004 a empresa licenciou a
fabricação dos Bancos para Pesquisa em Física
para o Centro Industrial de Equipamentos de
Ensino e Pesquisa (Cidepe), localizado no Rio
Grande do Sul. Um excelente trabalho de
reengenharia de produto foi realizado pelo Cidepe
e ampliada em muito a capacidade de produção e
distribuição dos equipamentos.

Banco para Pesquisa em Física ‘Compacto’, versão produzida pelo Cidepe sob licença da Laborciencia, a partir de
2004. Este conjunto reúne dispositivos para realizar atividades em Metrologia, Cinemática, Dinâmica, Hidrostática,
Termologia, Óptica, Eletricidade e Eletromagnetismo.

Durante os anos seguintes houve uma profunda remodelagem da empresa passando a
atuar com a frente editorial (Laborciencia editora), dedicando-se entre outras frentes ao
desenvolvimento e produção de sistemas digitais e a projetos especiais para a educação
científica e tecnológica.
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O sonho do professor Cassiano se transformava em realidade, mas ainda havia muito
por fazer para levar a boa nova a mais professores e escolas brasileiras. E foi neste contexto que
o ano de 2007 reservaria um cenário extraordinário, quando o Ministério da Educação (MEC)
em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e com recursos do Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de 75 milhões de reais, criou o edital
Condigital, dedicado à produção de mídia digital para a educação. Português, Matemática,
Biologia, Química e... Física!
Em pouco mais de 50 dias, nosso professor escreveu o projeto ‘Física vivencial, uma
aventura do conhecimento’ e o submeteu ao certame público pelo Instituto Galileo Galilei para
a Educação - IGGE (do qual foi seu idealizador e fundador, em 1997). Mais de duas centenas de
propostas foram submetidas ao MEC no Condigital, mas apenas 18 saíram aprovadas e, dentre
elas, se incluía o seu projeto.
No início de 2008 o projeto ‘Física vivencial, uma aventura do conhecimento’ começou
a ser executado e foi completamente concluído em setembro de 2010, rigorosamente dentro
do cronograma previsto pelo IGGE e pelo MEC. Talvez o fato mais significativo no projeto tenha
sido que autor autorizou o pleno uso dos Bancos para Pesquisa em Física para serem utilizados,
sem restrições, nas gravações e experimentos realizados para o projeto Condigital. Isso, na
prática, significou tornar pública a utilização de sua obra e inventos, possibilitando enriquecer
de uma forma extraordinária as mídias desenvolvidas em formato de simuladores, experimentos
reais digitalizados e programas dramatúrgicos em audiovisual e áudio, todos em base digital.

Física vivencial, uma aventura do conhecimento. Acesso público e gratuito, oferecendo conteúdo digital diferenciado.
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A obra ‘Física vivencial, uma aventura do conhecimento’, em sua totalidade pública e
de uso gratuito, pode ser acessada pelo Portal do MEC, da CAPES e também, diretamente, pelo
endereço www.fisicavivencial.pro.br. Todos os objetos são executáveis, on-line.

Objeto educacional digital ‘Experimento Educacional’ do ‘Física Vivencial’ abordando o conceito de velocidade média.
Os dispositivos utilizados neste e em dezenas de outros experimentos foram alocados nos Bancos para Pesquisa em
Física, criados pelo professor Cassiano. Esta integração permitiu, desde a entrega final do projeto em 2010, que
milhões de usuários (estudantes, professores e interessados em geral) pudessem fazer uso dos recursos, a partir de
uma abordagem digital, interativa e vivencial.

Física vivencial, uma aventura do conhecimento, representou a realização em ampla
escala do sonho inicial do professor Cassiano, o de compartilhar e levar a seus colegas de
profissão uma mensagem inovadora para abordar o ensino-aprendizagem da Física, de uma
forma diferenciada, capaz de elevar significativamente o nível de conhecimento tácito
(competências e habilidades) e explícito (teórico) de forma integrada, contribuindo para a
aprendizagem e desenvolvimento humano dos estudantes.

Objeto educacional digital audiovisual do ‘Física vivencial’, abordando tema da física atômica, em um programa
dramatúrgico encenado pela ‘Família do Brasil’. Neste episódio, o ator Carlos Palma encena uma passagem da trama
como Albert Einstein.
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O ‘Física Vivencial’ traz dezenas de simuladores interativos, abordando diversos tópicos da Física Clássica e
Moderna. Neste experimento os elétrons do feixe são emitidos a partir de um filamento aquecido e acelerados por
uma diferença de potencial que pode ser controlada de modo que todos os elétrons tenham a mesma energia
cinética. Todo o processo de produção e aceleração é feito no cilindro colimador, localizado dentro da ampola de
vidro, que produzirá um feixe estreito de elétrons.

Durante o período de realização de seu doutoramento (2007 – 2011) em Engenharia e
Gestão do Conhecimento, na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Cassiano
concebeu uma nova categoria teórico-tecnológica de mídia digital, chamada Complexmedia.
Esta abordagem possibilitou fundamentar todo o projeto de criação de mídias (objetos
educacionais digitais – OED) para o projeto Física vivencial, uma aventura do conhecimento,
incluindo as plataformas Complexmedia para gestão do conhecimento.

Neste objeto educacional digital integra-se o uso de dispositivos dos Bancos para Pesquisa em Física – Óptica, com o
computador, abordando o estudo da colorimetria. Nestes e em todos os experimentos do ‘Física Vivencial’, o
professor Cassiano atua como autor e mediador educacional, apresentando os programas em audiovisual.
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Em todo este percurso a educação profissional continuada de professores de Física e
Ciências se constituiu no fator estratégico mais importante para que padrões de qualidade nos
processos de ensino-aprendizagem pudessem ser elevados, favorecendo o desenvolvimento de
ações vigorosas e significativas para o aprendizado dos estudantes da Educação Básica. Este
trabalho precisa continuar, ainda mais neste momento em que o Brasil faz sua opção pela
educação de tempo integral.

É preciso fazer, é possível fazer. Casos atuais de sucesso.
Desde 2016 o Programa de Educação Profissional Continuada ‘Física Vivencial’ vem
sendo realizado pelo Instituto Galileo Galilei para a Educação para a Diretoria de Ensino de São
José dos Campos, Governo do Estado de São Paulo, em caráter experimental, acompanhado
pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica do ITA (Instituto Tecnológico
de Aeronáutica). As avaliações, que podem ser conhecidas no anexo a esta apresentação,
demonstram qualitativa e quantitativamente o nível de aproveitamento dos professores e a
viabilidade de aplicação nas escolas públicas e privadas do ‘Física vivencial, uma aventura do
conhecimento’.

Professores de escolas públicas durante programa de educação profissional continuada, realizado pelo Instituto
Galileo Galilei para a Educação. Nota-se a integração de mídias analógicas e digitais, durante experimento de
metrologia. (Sala Inteligente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 2016).
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Com este piloto bem fundamentado e validado, o Instituto Galileo Galilei para a
Educação busca parceiros institucionais para a construção de um amplo programa educacional
nacional, que possa alcançar de forma crescente e bem estruturada a todas as escolas públicas
e privadas brasileiras, em condições de se beneficiarem do Programa de Educação Profissional
Continuada ‘Física vivencial, uma aventura do conhecimento’, dedicado a professores de Física
e Ciências da Educação Básica, com ênfase no ensino médio. Cabe ainda destacar que mesmo
não sendo sua ênfase, o programa construído beneficia amplamente a professores de
Matemática pela abordagem transversal do projeto.

Experimento elaborado por professores de Física, Matemática e Ciências, utilizando os Bancos para Pesquisa em
Física. Os equipamentos, por sua portabilidade, simplicidade e rapidez na montagem são utilizados na própria sala
de aula, ou em uma sala com computadores ou, ainda, em qualquer local que seja priorizado pelo professor. Nesta
atividade está sendo estudado o movimento de um corpo, ao descer por um plano inclinado. Nota-se o uso de
diversos dispositivos de mídia, ao mesmo tempo, como o celular, o caderno de anotações, o computador e o
equipamento produzindo o fenômeno físico. (Programa realizado pelo Instituto Galileo Galilei para a Educação, para
a Diretoria de Ensino de São José dos Campos/SP, com investigação realizada pelo Laboratório de Pesquisa em
Educação Científica e Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

É neste contexto de uma história que em 2018 completará 40 anos que o Instituto
Galileo Galilei para a Educação lança o Projeto Física Vivencial, uma aventura do conhecimento,
focado em um consistente Programa de Educação Profissional Continuada, amparado pelo
portal público Física vivencial, uma aventura do conhecimento e pelos Bancos para Pesquisa em
Física, atualmente fornecidos pela empresa catarinense Ecoeducacional. É com este conjunto
de recursos públicos e privados, com ênfase na educação continuada de professores e
especialistas em Física, Ciências e Matemática, que se se poderá contar para elevar os padrões
de excelência da escola brasileira, principalmente em uma área do conhecimento em que o país
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vem se mostrando, há décadas, como ocupante das últimas posições nas avaliações nacionais e
internacionais. É preciso trabalhar de forma organizada e sistemática para transformar este
quadro negativo em um cenário contributivo para os estudantes e colaborando intensamente
para a formação inicial e continuada de professores.
O Instituto Galileo Galilei para a Educação - IGGE, cumprindo princípios éticos e sociais
constantes em seu Estatuto de Fundação (1997), conta com a sua participação nesta iniciativa
para que este trabalho singular, levado a efeito ao longo de uma vida por um professor que
acreditou e acredita na contribuição que a educação pode dar para a transformação da
sociedade, se irradie e possa inspirar, promovendo o desenvolvimento humano sustentável.
Para instâncias governamentais, como Secretarias Municipais e Estaduais de Educação
e Diretorias de Ensino a parceria pode ser realizada por meio de Convênio de Cooperação
Técnico-Científica, com o Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE). Fundações, institutos
e órgãos de fomento podem também participar, por meio de convênios de cooperação,
promovendo as ações em parceria com o IGGE. Escolas privadas e redes, sindicatos de
estabelecimentos de escolas privadas e sindicatos de categorias docentes também podem
realizar o Programa de Educação Profissional Continuada ‘Física vivencial, uma aventura do
conhecimento’, com o Instituto Galileo Galilei para a Educação. Professores, com iniciativa em
formação continuada colaborativa, são convidados para esta missão.
Para conhecer detalhes do programa, que pode ser realizado de forma híbrida
(presencial e remoto), com suporte digital on-line, entrar em contato com:
presidencia@igge.org.br
Vamos transformar a Educação Científica e Tecnológica brasileira, respeitando a
diversidade de estilos, métodos e abordagens das instituições de ensino, gestores, especialistas
e professores, construindo e consolidando uma história de sucesso, com os recursos do ‘Física
vivencial, uma aventura do conhecimento’.
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Sobre o autor

Atualmente (2017), o Professor Cassiano colabora
como pesquisador convidado do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA), responsável pela criação e gestão
de projetos do Laboratório de Pesquisa em Educação
Científica e Tecnológica (LPECT-ITA). Na iniciativa
privada atua como gestor executivo da Laborciencia
editora, do Instituto para a Formação Continuada em
Saúde e da Ecoeducacional.

Cassiano Zeferino de Carvalho Neto realizou seu pós-doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA, 2012), em Engenharia e Gestão do Conhecimento e Ensino de Física e o doutoramento em
Engenharia e Gestão do Conhecimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina (2011). Seu mestrado
foi feito em Educação Científica e Tecnológica (UFSC, 2006) e a especialização em Qualidade na Educação
Básica (INEAM/OEA/USA, 2004). Tem graduação em Física e Pedagogia (PUCSP, 1982 e 2004). Em 2016
titulou seu MBA em Gestão da Inovação em Saúde, pelo Instituto Butantan (USP).
www.carvalhonetocz.com

Recentemente o professor Cassiano lançou o livro ‘Educação
Profissional Continuada: incerteza, equívoco e sucesso em
programas de formação de professores, especialistas e gestores’,
pela Laborciencia editora (2016).

Em 2012 elaborou um curso em mídia (DVD), com o título
‘Educação Digital’, dedicado a programas de formação de gestores,
especialistas e gestores, pela Laborciencia editora.

Contato: presidencia@igge.org.br
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