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RESUMO
BASTOS, P. W. A ciência complexificando o conhecimento cotidiano: uma
intervenção na escola pública, 2011, 400 f. Tese (Doutorado). Instituto de Física,
Instituto de Química, Instituto de Biociências e Faculdade de Educação. Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2011.
Neste trabalho mostramos que os conhecimentos da física podem ser utilizados
como critérios para uma vida saudável. Isto se dá pela complexificação dos
conhecimentos cotidianos com os conhecimentos da física, biomecânica e educação física
para prática esportiva.
Para construir um processo de ensino-aprendizagem, em um contexto
interdisciplinar, que resultasse no uso do conhecimento físico como um critério de
decisão para uma vida saudável, elaboramos um conjunto de atividades de multiabordagens com base nos ciclos de aprendizagem de Lawson em suas três fases:
exploração, introdução do conceito e aplicação do conceito. Um dos principais objetivos
dessas atividades é possibilitar que os estudantes entendam que a prática esportiva não é
sinônimo de saúde.
Os resultados obtidos após o desenvolvimento e aplicação das atividades em duas
Escolas Estaduais de Ensino Médio do interior de São Paulo indicam uma
complexificação do conhecimento cotidiano, por meio da apropriação de um
conhecimento interdisciplinar, que antes não era identificado. Os resultados nos
remeteram a importância da complexificação do conhecimento cotidiano com o
conhecimento científico como forma de compreensão do seu papel na vida dos
estudantes.
Palavras-chave: complexidade, interdisciplinaridade, ensino (física), educação física,
escola pública (intervenção).

ABSTRACT
BASTOS, P. W. The science complicating the quotidian knowledge: an intervention
in a public school, 2011, 400 f. Tese (Doutorado). Instituto de Física, Instituto de
Química, Instituto de Biociências e Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2011.
In this work we show that the physics knowledge can be used as criteria for a
healthy life. This goal is achieved trough complexification of the quotidian knowledge
with the knowledge of physic, biomechanics and physical education for sports practice.
To build a teaching-learning process within a interdisciplinary context resulting
the use of the Physics knowledge as a decision criteria for a healthy life, we planned a
collection of activities based on Lawson learning cycles, using its three phases:
exploration, concept introduction and concept application. One of the main objectives of
these activities is allow students to know and to understand that the practice of sports is
not synonymous of health.
The results we obtained after the development and the application of activities at
two public high schools of São Paulo, indicated a complexification of the quotidian
knowledge, through the appropriation of an interdisciplinary knowledge, which was not
identified before. The results drove us to the importance of the quotidian knowledge
complexification with the scientific knowledge as a way of understanding the usefulness
of those subjects in students’ daily life.
Keywords: complexity, interdisciplinary, teaching (physics), physical education, public
school (intervention).
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