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Introdução
Este resumo tem como objetivo apresentar e discutir
uma proposta em desenvolvimento no ensino de
física relacionando Física e Literatura. Defendemos
essa relação como uma abordagem interdisciplinar
que potencializa a formação de um indivíduo plural
para deliberações de diversas frentes de
conhecimento que constituem o tecido social. A
incorporação de textos literários nas aulas de Física
desvela aos alunos a importância de um diálogo
inteligente, relacionando diversas áreas do
conhecimento (ciências humanas e exatas).
Concebemos a Física como uma parte da Ciência
que busca entender a natureza, baseando-se em
teorias
e
experimentos,
explicando
e
compreendendo o mundo, mas não de forma
objetiva e sim na tentativa de esclarecer os anseios
da sociedade. Aliás, a física está sempre presente
no nosso cotidiano, tendo papel fundamental na
construção social, cultural e filosófica, unindo isso a
Literatura, que tem caráter formador na
personalidade do indivíduo, trazendo consigo três
funções: humanizadora, social e psicológica.

e uso da Matemática, trazidos pela Ciência Moderna
à época de Galileu e Newton.

Resultados e Discussão
O
Primeiro
Momento
Pedagógico
–
Problematização: Nos apresentamos informalmente
e apresentamos o projeto “Sociedade, Literatura e
Ciência” para sala, explicamos também a
metodologia e a importância da interconexão da
literatura e da física. Os organizamos em círculo e
realizamos uma roda de conversa, onde os alunos
responderam um questionário referente ao tema
Física e Literatura, retratando suas vivências,
curiosidades e anseios sobre as mesmas.
Segundo Momento Pedagógico – Organização do
Conhecimento – Apresentamos as obras aos alunos
para leitura e discussão de forma crítica sobre os
conteúdos físicos, literários e sociológicos
presentes.
Terceiro Momento Pedagógico – Aplicação do
conhecimento. Esta ainda será desenvolvida, mas a
proposta consiste em criar com a turma um canal no
Youtube, chamado “Café com Física” no qual os
alunos irão fazer apresentações de obras literárias,
de forma a elucidar os conceitos físicos presentes.

Objetivo
É possível a articulação entre Física e Literatura
para o ensino de física? Quais contribuições para a
alfabetização científica e cultural?

Material e Métodos
Esta proposta em desenvolvimento faz parte do
Projeto Residência Pedagógica (PRP – CAPES) e
está sendo realizada em uma escola pública de Ilha
Solteira/SP. Nossa proposta está pautada nos Três
Momentos Pedagógicos de Angotti e Delizoicov:
Problematização
Inicial,
Organização
do
Conhecimento e Aplicação do Conhecimento
(ADELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).
As obras literárias discutidas foram: o conto “ Luneta
Mágica” de Joaquim Manuel de Macedo cujo foco é:
a concepção de Galileu sobre o movimento de um
corpo, sua equivalência ao repouso e sua relação a
outro corpo que compartilha ou não o movimento –
trabalhando a ciência como fonte de imagens,
metáforas e exploração. Já o segundo a obra
literária de “O Alienista” de Machado de Assis que
busca a problematização sobre o que é a Ciência, a
partir das ideias sobre o método de experimentação
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Conclusões
Utilizamos a literatura como proposta interdisciplinar
para o ensino de fisica e que potencializa a
formação de seres humanos críticos. De forma geral
os alunos estão identificando a relevância dessa
articulação. Isso tornou-se gratificante tanto para
alunos quanto para nós, professoras em formação
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