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  INTRODUÇÃO:
Os  conteúdos  de  Física  Moderna  e  Contemporânea  estão
ausentes das aulas do Ensino Médio, na maioria das unidades
escolares  de  nosso  país.  Visando  a  diminuição  da  lacuna
existente entre a abordagem de tais conteúdos e os materiais
didáticos relacionados a esta abordagem elaborou-se, neste
trabalho, um material didático (apostila) envolvendo uma gama
de  conteúdos  da  Física  da  Matéria  Condensada,  em
específico da Física do Estado Sólido, que poderá ser utilizada
por  professores  do  Ensino  Médio  em  suas  turmas  da
componente  curricular  de  física.  Uma  vez  desenvolvido  o
citado  material  didático  pretende-se  responder  a  seguinte
pergunta:  “É  possível,  a  partir  da  transposição  didática  do
tema “Redes  de Bravais”,  diminuir  a  lacuna existente  entre
alguns  conceitos  da  física  moderna  e  contemporânea,
relacionados  à  física  do  estado  sólido,  e  o  cotidiano  dos
alunos? A análise teórica será  feita  com base na teoria  de
“Transposição Didática”, proposto por Yves Chevallard, a partir
da qual faremos a adequação dos conteúdos relacionados às
Redes de Bravais e de alguns outros elementos que permitam
a aplicabilidade de suas regras ao ensino desta “nova” Física.
  MATERIAL E MÉTODOS:

Este projeto desenvolvido no Campus Guanambi por meio de
uma  pesquisa  qualitativa  interpretativa  de  acordo  com  a
definição feita por Moreira (2001, p. 76-80), cuja realização se
deu  através  de  três  etapas.  A  primeira  delas  envolveu  o
levantamento  bibliográfico  sobre  os  temas  “Transposição
Didática de tópicos da Física do Estado Sólido” e “Ensino do
tema Redes de Bravais”, realizado pelo estudante de iniciação
científica. Este levantamento foi feito a partir de uma análise
de conteúdo, fundamentalmente qualitativa, considerando os
cinco  últimos  anos  de  publicação  em  cinco  periódicos  de
circulação  nacional  e  internacional  que  possuam relevância
acadêmica  nas  áreas  de  Ensino  de  Física  e  Ensino  de
Ciências  e  que  tenham  disponibilidade  online  e  gratuita.
Foram  utilizados  como  termo  de  pesquisa  os  verbetes
“Transposição Didática de tópicos da Física do Estado Sólido”
e “Ensino do tema Redes de Bravais”, presentes no título ou
no  corpus  do  artigo.  Na  segunda  etapa,  o  estudante  foi
envolvido  no  processo  de  transposição  didática  do  tema
“Redes  de  Bravais”,  trazendo  o  “saber  sábio”  associado  a
esse  tópico  para  o  nível  de  “saber  a  ensinar”.  Na  terceira
etapa, o estudante desenvolveu um material didático (apostila)
relacionada  ao  tema  Redes  de  Bravais,  onde  consta  o
conteúdo  em seu  estado  já  transposto,  em seu  estado  de
“saber a ensinar”.

  RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao  final  deste  projeto  observou-se  que  o  estudante  de
iniciação  científica  envolvido  participou  efetivamente  das
etapas relacionadas ao processo de transposição didática do
tema  “Rede  de  Bravais”,  embora  tenha  sentido  algumas
dificuldades  na  compreensão  do  tema  em  seu  aspecto  de
“Saber  Sábio”.  Tais  dificuldades  foram  superadas  e  o
estudante desenvolveu um material didático (apostila) sobre o
ensino do tema “Rede de Bravais” que o mesmo disponibiliza
para todos que quiserem abordar o tópico de FMC discutido
em  seu  material.  Observou-se  ainda  que  o  estudante,  ao
longo  do  desenvolvimento  deste  projeto,  desenvolveu  e
dominou algumas habilidades tais como a de elaborar material
didático  para  o  seu  fazer  pedagógico  tendo  a  lucidez  em
distinguir,  sob  a  luz  da  teoria  de  Chevallard,  as
particularidades do saber sábio, do saber a ensinar e do saber
ensinado. O próximo passo será a realização de uma oficina
sobre o tema central “Redes de Bravais” para ser ministrada
em turmas do terceiro ano do ensino médio, desenvolvendo
assim  as  habilidades  e  competências  relacionadas  à
socialização do material didático produzido pelo mesmo.

  CONCLUSÃO:
Conclui-se portanto que o tema Redes de Bravais, é um ótimo
tema  para  ser  introduzido  no  ensino  médio  após  ser
transposto. Além disso, a transposição deste tema específico
é  uma  oportunidade  interessante  para  a  formação  de
estudantes  de  licenciatura  em Química  ou  Física,  tanto  no
desenvolvimento de habilidades relacionadas à transposição
didática quanto na elaboração de seu próprio material didático,
tarefa imprescindível aos professores.
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