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Resumos
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.1): 128-132

PIZARRO, Washington A. Garcia. O professor de matemática no labo-
ratório de física. A importância do ensino de Física Experimental e de 
um novo paradigma educacional para renovar seu perfil. Dissertação de 
Mestrado, Centro Universitário Nove de Julho, Junho de 2000.

Orientador: Prof. Dr. José J. Queiróz 

Num terceiro passo, mostramos 
resultados e análises de pesquisa de 
campo sobre a educação computa-
dorizada, bem como os resultados 
das investigações feitas em lições 

do software English Plus. Finalmente, 
apresentamos uma proposta para ela-
boração de software de Língua Inglesa 
com predominância de características 
renovadoras.

O professor licenciado em 
matemática e habilitado a lecionar 
física, embora seja uma figura im-
portante no quadro educacional por 
sua presença generalizada nas salas 
de aula e nos laboratórios de física 
do Ensino Médio, não obteve ainda 
a devida atenção dos pesquisadores e 
da literatura científica.

Este trabalho preocupa-se em 
estudar os dilemas e problemas que en-
volvem a atividade deste docente. Indaga 
e aponta fatores que levam aos resultados 
negativos, a partir da hipótese de que a 

ausência de aulas práticas adequadas de 
física, a precariedade dos laboratórios e 
uma formação deficitária, muitas vezes 
pautada em paradigmas ultrapassados, 
estariam na base das lacunas e do desem-
penho insatisfatório.

O trabalho afirma também a cer-
teza de que a formação e atividade deste 
docente, se orientadas pela proposta 
educacional de Piaget e Paulo Freire, e 
contando com os indispensáveis recursos 
estruturais, podem suscitar um novo 
perfil do professor e uma práxis renovada 
no laboratório do Ensino Médio. 


