sca ttere d hypothe ses wi th instru ment s to test them, b~;l "
inste ad, a complete research program me with a well-defined
strategy to solve the problem, which is represented by the
envelope labelled "Terra Research Programm e". (The box is
then returned to the env elope.) Although the blac k box
cannot possibly be opened, by placing it back inside the
envelope, a new dimension to the problem is brou ght about
. because it is now within the context of a resear ch programme.
In this way, the black-box techn ique make s it possible a glob al
approach of methodology of scie nce, providing a framework
according to which one can discu ss particular characteristics
of a scientific problem without loosing the gen eral characteristics of science - the concept of research programme
and/or parad igms.

In relation to Geology, the black -box techn ique introduc es the
following ideas: (i) that observation is theory-dependent; (i i)
the truth cannot be completely achieved ; (iii) probl ems must
be well-enuncia ted, solved with a resear ch programme and
(iv) the research can also be directed to con strain the assumptions, inste ad of trying to find out directly the black box
cont ent and finally, a conclu sion of special importance to
geologists is that (v) the methods and intrum ents chosen to
investigate an object are dependent on its nature and the kind
of the problem faced i.e. they are research prograrnme-dependent. In terms of didactics, the black-box techn ique illustrates a concrete scientific problem promo ting critical
thinking without giving the idea that this type of problem can
be simply solved by following an infallible list of instructions.
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MODELOS GEO LO GICOS - UMA FORM A PRA.T IC A, DIDA.T IC A E EFICAZ DE
EDUCA<;;Ao EM GEOCIENCI AS.
Slgolo J.n. - Depto. Geol. Geral- Inst. Geoc. USP; Aluani S. - Graduando Inst. Geoc. USP.

INTRODU<;AO
Este trabalho foi desenvolvido a partir
de 1988, envolvendo nove aluno s de iniciacao cientffic a do
CNPq (nil 000405983/88) no tema: " Projeto Integrado de
Divulgacao da Ciencia Geol6gica, sub-projetos sismo-sala,
camara de minerais fluorescentes, agua subterranea, sistemas
depo sicionais e atividade vulc1inica" Tais modelos foram
dcsenvo lvido s e co nstrufdos no Institu to de Gcociencias da
USP , coordenados pelo prim eiro autor e, encontram-se com
outros mais , expostos atualmente na Estacao Cien cias, Alguns destes model os sao de tamanha simplicidade que se
prestam ao uso como elemento de difu sao do conhecimento
geol6gico em aulas de Ill. e 211. graus junto a eventos do tipo
"feira de ciencias".

o objeto de construcao destes deve-se aausenci a de modelos
similares no exterior e a pouca cr iatividade observada nas
feiras de ciencias, onde a exposicao dos conh ecimentos no
campo das geoci encias rc sumern-se, quando mu ito, a uma
colecao de minerais e roch as.
OS MODELOS APRES ENTADOS Embora 0 universo
tematico no campo das geoc iencias sej a bastantc arnplo ,
decidiu-se apresentar neste casu apena s cinco model os cuja

ternatica pudes se contemplar uma parcela ligada a'a inamica
externa terre stre com Intima liga~ao ao meio Ifsico e outra
destin ada a dinamica intema. Estes ternas ficaram entao
assi m distr ibuido s:
1. 0 que

c urn mapa geol6gico ,

2. Deforrn acao em rochas,
3. A crosao e transporte pelo s rios,
4. A estruturacao de urn vulcao.
Na claboracao do modelo do item I, partiu-se de uma base
cartografica qualquer e construiu-se a mesma de modo
tridimensional. Feito isto, introduziu-se a respectiva geologia
neste relevo e recobriu-se esta geologia com uma capa de
resin a endurecedora, formando urn conjunto de cobertura
escamoteavel. Apos esta providencia, seccionou-se a base
car tografica tridimen sional obtendo urn perfil geo16gico da
mesm a
A parte de estruturacao e modelagem de todas as maquetes
com "lay out" etc , encontram-se disponfveis no acervo do
Laboratorio de Apoio Didatico do Inst. de Gcociencias da
USP.
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Para os model os do item 2, construiu-~ti duas platafonnas
retangulares onde dois scgrncntos cram de madeira e dois de
vidro 5 mrn, com fundo de madeira. Nestas, distribuiu-se
laminas de espuma de baixa densidade e de cores diferentes
cortadas no tamanho da plataforma. Como urn dos segmentos
de madeira c movel, uma prcssao manual neste, pcrmite que
as espumas dobrern-se, A construcao de urn relevo sob a
espuma superior da maiorrealismo ao processo. E a colocacao
de uma amostra de rocha defonnada ao lado, completa 0
modclo, Para simular 0 modelo com falhamento, basta cortar
a espuma e descncontrar as camadas de cores diferentes. 0
proccdimento de construcao e sirnulacao c identico ao
anterior.
A construcao do modelo do Item 3, exige urn pouco mais de
claboracao tecnica. Urn relevo com caimento de 15 a 25graus,
da nascente do rio ate sua foz, e a concxao de mangueiras de
4 a 5 mm de saida de agua, controlados por registro de pressao
(pode ser ligado diretamente na tome ira) com mangueira de
2,5 ern de safda na foz do rio. Neste caso c importante
trabalhar somente com areia de varias granulometrias (3 mrn
a 0,5 mm) e colocar cstematcrial misturado na cabcceira do
rio. Com a abertura do registro e conscquente fluxo da agua,
estes sedimentos, cntao misturados, serao selecionados
granulometricamente ao longo do leito do rio no modelo.
Por ultimo, a construcao de urn ediffcio vulcanico em

i ",

atividade, exige uma rnaior"elaboracao tecnica, onde urn
ventilador pennite 0 fluxo contfnuo de flocos de isopor pela
saida de urn duto vulcanico do modelo em resina resapol,
previamente montado e pintado: conjugado com ilurninacao
artificial, simulando as cxplosocs no interior da cratcra. A
dinarnica apresentada pelo modelo e elucidativa e, varies
componentes do ediffcio vulcanico sao identificados bern
como irnimcros fenomcnos vulcanicos (rccobrimento de
lavas, mudanca de relevo, escoamento de lava pelo leito de
canais do relevo, chegada da lava no oceano, aumento da ilha
por derrames sucessivos, entre outros).
CONCLUSAO
Cada urn destes modelos apresenta
assim, de modo simples e didatico, urn volume razoavel e
importante de inforrnacao de carater geol6gico acerca do tema
que tratam. A aprcsentacao destes model os em funcionarncnto na forma de vfdeo contribui de modo importante ao cscla rccimento destes t6picos. E a expcriencia realizada na Estacao
Ciencias onde , mais de cinco mil visitantes tiverarn oportunidade de obscrva-los, bem como a aprcscntacao do vfdeo
para mais de cinco dezcnas de pessoas da mais variada
formacao e idade, com a dctcccao de sua cornprecnsao sobre
o apresentado, pennite concluir scr esta uma forma muito
eficaz de divulgacao e transrnissao de conhecimento
geol6gico para a comunidade em geraI.

UMA NOVA METODOLOGIA NO ENSINO DE GEOLOGIA INTRODUT6RIA PARA 0
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DE ARARAQUARA, SP
Claudio Jose Ferreira; Associacao Escola de Agrimensura de Araraquara

a ensino de geologia introdut6ria para 0 curso de Engenharia
Civil da Associacao Escola de Agrimensura de Araraquara
sofreu profunda reformulacao com base no Curso de
Especializacao em Ensino de Geociencias promovido pela
Area de Educacao Aplicada as Gcociencias do Instituto de
Geociencias da UNICAMP nos meses de janeiro, fevereiro e
julho de 1992 (Ferreira, 1992). a trabalho visa discutir as
transformacoes da pratica docente verificada no primeiro
semestre de 1992 c expor uma nova proposta didatica de
geologia introdut6ria para 0 curso de Engenharia Civil de
Araraquara, SP.
As condicoes institucionais nao foram aregra das comumente
observadas nas faculdades particulares de pequeno porte:
regime de trabalho por horas/aula, nenhum recurso financeiro
para pesquisa e ensino e grande ruimero de vagas nos vestibulares (cem vagas anuais para 0 curs 0 de Engenharia Civil).
A disciplina objeto deste estudo denomina-se Geologia Geral
e Aplicada A, posiciona-se no 5Q semestre e tern uma carga
horaria de 60 horas/aula divididas em 15 aulas de 4 horas. A
disciplina nao tern pre-requisites mas e prc-requisito para a
disciplina Geologia Gcral e Aplicada Bde conteiido de
geologia aplica a engenharia.
A pratica pedag6gica executada no perfodo de 1987 a 1991,
portanto anterior ao curso de especializacao, pode scr classificada como tradicional Mizukami, 1986). A disciplina era
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centrada no objeto (contcudo programatico) e acrcditava-se
que a ayao de ensinar limitava-se a transmissao de urn conhe cimento neutro e dogrnatico. a principal tecnica de ensino era
a aula expositiva e subordinadamente aulas praticas com
amostras de rochas e minerais nas quais os alunos trabaIhavam individualmente. a trabalho de campo tinha papel
meramente acess6rio e ilustrativo. A avaliacao era feita
atraves de provas tcorico-praticas scm consulta exercfcios; a
solicitaeao restringia-sc aos nfveis de memoriazacao e
compreensao (Bloom et aI., 1983).
Este diagn6stico realizado levantou uma serie de limitacoes
no processo de ensino/aprendizagcm: 1) 0 profcssornao e
remuncrado para pesquisar 0 ensino; 2) nao e feita uma
abordagem integrada de disciplinas do curso dificultando ao
aluno pcrccbcr a importancia de cada uma no conjunto; 3) 0
conteiido da disciplina esta muito distante da rca Ii dade do
aluno; 4) falta de interesse e participacao do aluno; e 5) a
avaliacao nao exige dos alunos 0 exercfcio de nfveis intelec tuais mais elevados 0 que acaba estimulando a pratica da
"cola".
A rnudanca fundamental no planejamento e cxccucao da
disciplina no primeiro scmestre de 1992 foi a busca de uma
metodologia pr6pria nascida das reflexoes sobre a pratica
docente anterior e do referencial te6rico fomecido pela fase
inicial do curso de especializacao. Procurou-se maior e
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