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Introdução 

 

Atualmente muitas discussões a respeito da educação focalizam, entre outros 

elementos, a avaliação em diferentes níveis, desde o institucional até a aprendizagem e 

associada a esse nível, a avaliação do livro didático. Essa preocupação se justifica pelo papel 

que ambos desempenham na área. O livro didático é a fonte de conhecimentos adequada à 

utilização pelo aluno e a avaliação da aprendizagem se relaciona à necessidade de 

acompanhamento do processo educacional. 

A relevância do livro didático de Ciências é destacada em várias pesquisas, entre elas: 

Bizzo (2002a), Megid Neto e Fracalanza (2003), Beltrán Núñez (2005) e também através de 

resolução governamental expressa no Decreto- lei que criou o PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático) a partir de 1985. 

Desde 1996, com a publicação do Guia Nacional do Livro Didático do PNLD, o MEC 

divulga a avaliação dos livros de Ciências do ensino fundamental adotados pela rede pública e 

essa publicação serve como orientador para professores na escolha do livro. No início essa 

avaliação do PNLD visava principalmente, critérios de correção conceitual, mas, a partir de 

2005, passaram também a avaliar a correção e articulação pedagógica dentro das coleções. 

Essa ampliação surgiu em função do papel formador que, muitas vezes, o livro didático acaba 

fazendo, porque serve também como guia para a prática do professor, enfoque apontado nas 

pesquisas de Beltrán Núñez (2005, p. 2): “Os professores(as) utilizam o livro como o 

instrumento principal que orienta o conteúdo a ser administrado, a seqüência desses 

conteúdos, as atividades de aprendizagem e avaliação para o ensino das Ciências.” 

A avaliação do livro didático de Ciências tornou-se urgente em função dos graves 

erros conceituais encontrados tanto em exemplares naciona is quanto internacionais em muitos 

casos, esses erros eram exatamente os mesmos. 

No Brasil, segundo Bizzo (1996), um movimento de modificação do mercado editorial 

iniciou-se com as ações do MEC a partir da criação do PNLD que teve seu ápice entre os anos 

de 1993 e 1995. Os dez livros de Ciências mais vendidos em 1993 foram rejeitados porque 

suas abordagens de Ciências poderiam levar o aluno a uma visão equivocada do processo de 

produção do conhecimento científico. Ainda segundo Bizzo (1996), em 1995, o MEC criou 

uma comissão para elaborar os critérios de avaliação dos livros didáticos e o grupo de 

Ciências focalizou justamente no aspecto do problema identificado dois anos antes: “no uso 

do conhecimento científico e suas conseqüências no processo de ensino e aprendizagem” 
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(Bizzo, 1996, p. 29). Num consenso com autores e editores, ficou estabelecido que os livros 

didáticos de Ciências deveriam: 

a) levar ao uso correto do conhecimento científico de acordo com 
provas adequadas; 
b) proteger os alunos de qualquer tipo de fonte de preconceito; 
c) prevenir os estudantes de situações que poderiam, a partir de razões 
prováveis, ameaçar sua saúde. (BIZZO, 1996, p. 30) 

 

O estabelecimento dessas diretrizes visava, além de garantir a integridade física e 

moral do aluno, evitar o uso de atividades experimentais para reforçar concepções errôneas 

pré-existentes. Um exemplo de experimento bastante freqüente nos livros de ciências 

brasileiros e internacionais e que levava a conclusões incorretas era o do jato d’água: diversos 

livros mostravam em ilustrações que o jato d’água do furo situado no nível mais baixo da 

garrafa atingia o maior alcance, mas bastava realizar o experimento para verificar que isso não 

era verdade. Esse problema foi apontado por K. Atkin no artigo “The great water-jet scandal” 

publicado em 1989 no School Science Review onde era apresentada uma foto que comprovava 

o erro apontado. 

Atualmente a avaliação do PNLD continua ocorrendo em todas as áreas, 

recomendando e excluindo livros didáticos publicados no Brasil. E na atual fase, os critérios 

se ampliaram para conteúdos conceituais e pedagógico-metodológicos, conforme apresentado 

no edital de convocação do PNLD/2005: 

(i)  correção dos conceitos e informações básicas; 
(ii)  coerência e adequação metodológicas; 
(iii)  contribuição para a construção da cidadania. 
[...] acrescentaram-se quatro outros critérios, também comuns, 
decorrentes do aprimoramento do processo de avaliação: 
(i)  inscrição de um única versão ou variante de uma obra; 
(ii)  ausência de erros de impressão e de revisão; 
(iii)  adequada reformulação pedagógica de obras excluídas no 

PNLD/1999 ou PNLD/2002; 
(iv)  articulação pedagógica dos volumes que integram uma coleção 

didática. (BRASIL, 2005a, p.3) 
 

Assim, o PNLD de 2005 deu continuidade à avaliação iniciada há onze anos, inclusive 

possibilitando a reformulação de livros anteriormente excluídos, e ainda, ampliou os critérios 

avaliativos para aspectos metodológicos com os quais muitos professores da rede pública têm 

dificuldades, seja por problemas de formação ou por falta de acesso a cursos de atualização 

pedagógica. 

Em 2005, o MEC convoca também para avaliação os livros para o ensino médio de 

Língua Portuguesa e Literatura, Biologia, Física, Química, Matemática, História e Geografia 
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por meio do PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio). Esse ano marca a 

inclusão dos livros das Ciências Naturais na avaliação, porque até então, o guia do programa 

publicava apenas os resultados de Língua Portuguesa e Matemática. 

Baseando-se nas finalidades do ensino médio estabelecidas pelo Artigo 35 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; Lei 9394/96), o MEC criou o PNLEM/2007 

cujos resultados serão apresentados num catálogo a ser publicado em 2007. Os critérios para 

avaliação dos livros do ensino médio são iguais aos do ensino fundamental quanto aos 

conceitos e metodologia, mas incluem os preceitos éticos necessários “ao convívio social e ao 

exercício da cidadania; que considerem a diversidade humana com eqüidade, respeito e 

interesse; respeitem a parcela juvenil do alunado a que se dirigem”. (Brasil, 2005b) 

Especificamente para os livros didáticos de Ciências Naturais (Física, Química e 

Biologia) para o ensino médio, foram estabelecidos critérios eliminatórios e de qualificação 

das obras. Os eliminatórios referem-se: 

- a garantia da apresentação da Ciência moderna como conhecimento em evolução e, 

portanto, transitório e não-neutro; 

- ao não privilégio da memorização e ao cuidado com a adequação no uso de 

analogias, metáforas e ilustrações nos aspectos metodológicos; 

- a priorização dos conceitos centrais visando a aprendizagem com significado e sem 

compartimentalizar; 

- a proposição de atividades experimentais factíveis e que privilegiem a relação entre 

teoria e prática. 

E os critérios de qualificação das obras valorizarão aquelas que priorizarem: 

• a compreensão integradora das Ciências com a natureza e a vida em sociedade; 

• a aprendizagem das Ciências como “processo de produção do conhecimento e 

construção cultural, valorizando a história das ciências” (BRASIL, 2005b, p. 

42); 

• atividades para que o aluno elabore hipóteses sobre fenômenos naturais; 

• a apresentação contextualizada do conhecimento científico; 

• a função das Ciências Naturais como “instrumento para a compreensão dos 

problemas contemporâneos, para a tomada de decisões, fundamentadas em 

argumentações consistentemente construídas, e a inserção dos alunos em sua 

realidade social” (BRASIL, 2005b, p.43); 
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• o desenvolvimento de habilidades de comunicação científica, seja na leitura e 

na escrita; 

• a “adaptação de práticas pedagógicas às condições locais e regionais” 

(BRASIL, 2005b, p.43); 

• a avaliação de diversos aspectos do processo de aprendizagem; 

• as “discussões sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

promovendo a formação de um cidadão” (BRASIL, 2005b, p.43). 

Diante desses critérios, nota-se uma preocupação conceitual e metodológica 

articuladas e com isso, define-se objetivos bastante amplos e importantes para a educação 

científica, resta saber se os autores dos livros didáticos do ensino médio também estão 

elaborando-os com essas perspectivas. 

A educação em Ciências Naturais no Brasil deve contribuir, juntamente com as demais 

áreas de conhecimento do currículo escolar, para a busca dos objetivos do ensino médio que 

são: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina. (BRASIL, 2005b, 
p.33) 

 

Essa contribuição se efetiva quando conhecimento e método científicos tornam-se 

ferramentas de compreensão da realidade. Para isso, a continuidade e articulação entre os 

conceitos e procedimentos trabalhados nos ensinos fundamental e médio são primordiais para 

a construção da Ciência escolar. 

No entanto, a construção da Ciência escolar não pode prescindir do rigor científico e, 

portanto, da fidelidade aos conceitos e informações encontrados na Ciência de referência que 

é produzida na comunidade científica ao longo dos anos e se encontra sistematizada nos livros 

dos cursos de graduação da universidade e em periódicos especializados. Esse rigor deve ser 

garantido por uma mediação didática que, ao modificar os conhecimentos científicos 
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adequando-os à cada faixa etária da escolaridade básica, não se afaste da cultura científica e 

se aproxime do senso comum. 

Este trabalho pretende comparar conceitos e informações apresentados nos livros 

didáticos de Ciências e Física dos ensinos fundamental e médio com aqueles encontrados na 

bibliografia de referência em termos de aproximação ou afastamento dos conhecimentos 

científicos aí representados. 

A bibliografia de referência é constituída pelos livros utilizados nos cursos de 

bacharelado e licenciatura plena em Física da Universidade de São Paulo para se inferir as 

possibilidades de intervenção do professor quando se depara com um dis tanciamento entre a 

concepção de um conceito apresentado no livro didático e o conhecimento científico vigente. 

Diante dos resultados obtidos, surgiram as seguintes hipóteses: 

1. o livro do ensino médio possui algum tipo de controle externo que minimize o 

afastamento de seus conceitos em relação aos conceitos científicos. Nesse caso, o 

exame vestibular, poderia representar esse controle; 

2. o autor do livro do ensino médio é, em geral, um especialista em Física ou na área 

enquanto o autor do ensino fundamental não é e esse aspecto poderia dificultar seu 

acesso à Ciência de referência; 

3. a abordagem qualitativa e muitas vezes interdisciplinar do livro de Ciências 

dificulta o acesso às diversas referências necessárias para garantir a acuidade de 

todas as informações; 

4. o livro do ensino médio é utilizado no final da educação básica e portanto, estaria 

diretamente voltado para possibilitar que o aluno prosseguisse estudos no ensino 

superior enquanto o livro do ensino fundamental apresenta objetivos relacionados 

ao aprendizado da própria Ciência como conhecimento cultural. 

 Este trabalho pretende verificar as hipóteses acima e para isso, propõe um método de 

investigação dos conteúdos físicos escolares em livros didáticos de Ciências e Física por meio 

de uma análise que evidencie um tipo de movimento de aproximação ou distanciamento dos 

conhecimentos científicos. 
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2. Quadro Teórico 

 

2. 1. Sobre avaliação: os resultados do Brasil no PISA e nas avaliações internas 

 

 Atualmente as políticas educacionais em todo o mundo apresentam uma tendência 

baseada em avaliações. Quando essas avaliações são realizadas por organizações 

internacionais visam apresentar resultados que ilustrem a situação educacional de diversos 

países nos mais variados aspectos e acabam gerando uma cultura de comparações do 

desempenho como pretenso controle de qualidade do processo ensino-aprendizagem. Assim, 

mede-se o aproveitamento do aluno para conhecer a qualidade do ensino no país, um exemplo 

desse tipo de exame internacional é o PISA (Programe for International Student Assessment) 

realizado pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) que, 

no primeiro ano do exame em 2000, foi aplicado entre mais de 200.000 jovens de 15 anos 

distribuídos em 32 países. Essa avaliação investiga as três áreas: Leitura, Matemática e 

Ciências e a cada ano de aplicação uma dessas é avaliada em profundidade ocupando dois 

terços da prova; na primeira aplicação, em 2000, a Leitura dominou e nos anos seguintes de 

aplicação, 2003 e 2005, foram respectivamente, Matemática e Ciências. Em 2000, ocorreu a 

primeira participação do Brasil quando uma amostra de 4.893 jovens, de todas as regiões do 

país, com idade entre 15 e 16 anos realizou a prova. 

 No caso do exame PISA, o aproveitamento do aluno é avaliado para “aferir até que 

ponto os alunos próximos do término da educação obrigatória adquiriram conhecimentos e 

habilidades essenciais para a participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 2001, p. 19) e para 

compor o perfil do aluno, também inclui a aplicação de um questionário a respeito de seu 

contexto social e outro, aplicado aos diretores da escola para obter informações a respeito do 

contexto educacional desse aluno. Esse perfil é utilizado para auxiliar na análise dos 

resultados quando se obtém a média ajustada pelo NSEC (nível sócio-econômico e cultural), 

ou seja, além da média geral obtida em leitura, o relatório do PISA também fornecer uma 

média ajustada pelos fatores sociais e educacionais obtidos por meio de questionários. 

 O Brasil obteve como média geral 396 na escala de leituras cuja referência adotada foi 

500 que corresponde à média dos resultados dos países membros da OECD que possuem alto 

nível sócio-econômico, como Áustria, Bélgica, Canadá e Noruega entre outros. No entanto, 

como o critério para a participação dos jovens é a idade, 15 anos, cria uma diferença na 

escolaridade dos estudantes participantes: enquanto nos países da OECD a maioria dos jovens 

dessa faixa etária já se encontra nas séries iniciais do ensino médio, no Brasil, metade dos 
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estudantes avaliados ainda cursa o ensino fundamental e a outra metade, o ensino médio. E, 

mesmo quando a média é realizada considerando o número de anos de estudos dos alunos, 

não há melhora significativa: 431, para alunos com nove anos ou mais de estudo, 

correspondendo ao primeiro ano do ensino médio; 368, para alunos com oito anos de estudo, 

último ano do ensino fundamental, e 322, com sete anos de estudo, penúltimo ano do ensino 

fundamental. Além disso, numa escala de proficiência em leitura com seis níveis (abaixo de 

nível 1, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5), os alunos com nove ou mais anos de 

estudos foram os que conseguiram melhor resultado: nível 2 e como cada um desses níveis 

envolve diferentes habilidades relacionadas à leitura segundo graus de dificuldades 

crescentes, os resultados do Brasil ainda se encontram abaixo da média dos demais países. No 

nível 2 as habilidades de leitura são: 

Localizar informações que podem ser inferidas em um 
texto; reconhecer a idéia principal, em um texto, 
compreendendo as relações ou construindo um sentido; 
construir uma comparação ou várias conexões entre o 
texto e outros conhecimentos extraídos de experiência 
pessoal. (BRASIL, 2001, p. 60). 
 

 Enquanto no nível 1 são: “Localizar informações explícitas em um texto; reconhecer o 

tema principal ou a proposta do autor; construir uma conexão simples entre uma informação 

expressa em um texto de uso cotidiano e outras já conhecidas” (BRASIL, 2001, p. 60). E a 

colocação abaixo do nível 1, significa que os alunos não atingiram as habilidades mínimas 

esperadas pelo PISA. 

 Em 2003, os resultados do Brasil no PISA de Matemática e Ciências, não apresentaram 

alteração em relação a 2000, porque o país continuou nas últimas colocações nessas duas áreas. 

 O governo brasileiro implementou o PISA visando: 

1) Obter informações para situar o desempenho dos 
alunos brasileiros no contexto da realidade educacional, 
nacional e internacional. 
2) Fomentar a discussão sobre indicadores de resultados 
educacionais adequados à realidade brasileira. 
3) Participar das discussões sobre as áreas de 
conhecimento avaliadas pelo Pisa em fóruns 
internacionais de especialistas. 
4) Promover a apropriação de conhecimentos e 
metodologias na área de avaliação educacional. 
5) Disseminar as informações geradas pelo Pisa, tanto em 
termos de resultados quanto em termos de conceitos e 
metodologias, entre diversos atores do sistema 
educacional, governamentais e não-governamentais. 
(BRASIL, 2001, p. 23). 
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Essas intenções indicam três preocupações: comparar a situação educacional brasileira 

entre as regiões e estados e com outros países do mundo; adquirir know how em sistemas de 

avaliação educacional e divulgar as informações obtidas com o PISA para órgãos e 

profissionais envolvidos com educação. 

Os resultados obtidos com o PISA até o momento só reforçaram o que já se sabia, que 

os problemas da educação brasileira estão diretamente relacionados aos baixos índices sócio-

econômicos da população em geral e à precária situação educacional. É notória a influência 

que os fatores sócio-econômicos e culturais determinam no desempenho educaciona l dos 

estudantes, como mostram os resultados do PISA no relatório de 2000 elaborado pelo INEP e 

também os graves problemas que a educação brasileira apresenta diante da falta de 

investimentos do governo tanto na melhoria das condições físicas de escolas quanto na 

formação adequada de professores, mas num país com a diversidade cultural e econômica 

como o Brasil, esses resultados mostraram que a educação científica tanto em escolas públicas 

como particulares, não vem cumprindo seu papel de contribuir para a formação integral. 

A idéia de uma avaliação externa para a identificação de problemas na aprendizagem 

em ensino de Ciências é importante como diagnóstico para nortear ações educativas e também 

para adquirir experiência com sistemas de avaliação em larga escala, mas é preciso ter cautela. 

Os resultados obtidos pelo PISA já eram esperados, mas a maneira como foram divulgados, 

enfatizando a classificação dos países e não o desempenho dos estudantes, não possibilita a 

definição de linhas de ação que busquem resolver os problemas identificados com a avaliação, 

porque se concentra no resultado baseado em tratamento estatístico amostral e não naquilo que 

realmente influencia na aprendizagem do jovem. 

Além disso, é preciso questionar também a escolha dos conteúdos avaliados no 

instrumento, porque assim como há diferenças nos currículos de várias regiões de um país, há 

também entre os países participantes e certamente, esse fator influenciará no desempenho dos 

estudantes, caso exista algum conteúdo que não foi ensinado. Os conteúdos curriculares têm 

forte relação com a cultura, porque segundo Lopes (1999), enquanto a cultura é “o conteúdo 

substancial do processo educativo”, o currículo é a “forma institucionalizada de transmitir e 

reelaborar a cultura de uma sociedade, perpetuando-a como produção social garantidora da 

especificidade humana” (p.63). Assim, entre outras instâncias, a sociedade e suas diversas 

comunidades influenciam na escolha dos conteúdos de ensino do currículo, talvez essa 

influência explique, por exemplo, porque os conteúdos de reprodução humana e evolução das 

espécies não foram incluídos nas avaliações do PISA. Talvez as comunidades puritanas de 
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grandes nações, como Estados Unidos, tenham pressionado para que esses conteúdos fossem 

excluídos como ocorre em vários estados norte-americanos. 

A opção do Brasil em participar do PISA e a criação de sistemas de avaliação 

nacionais e regionais, segundo Vianna (2002) “começa a ter ressonância na sociedade 

brasileira” (p. 72) que já percebe a importância desse instrumento para buscar reverter a 

situação educacional do país. No entanto, os aspectos científicos da avaliação ainda estão se 

formando por meio das experiências externas e também com as tentativas de se construir um 

sistema nacional de avaliação. 

A intenção de obter experiência na avaliação em larga escala é importante porque 

possibilita a formação de avaliadores que futuramente possam propor avaliações adequadas à 

realidade brasileira. Associada a essa idéia, o INEP divulga os resultados obtidos pelo Brasil 

na avaliação PISA para fornecer informações para profissionais da educação e assim, 

estimulá- los a ações que visem modificar esse quadro. No entanto, esse não foi o efeito obtido 

com a divulgação dos resultados. 

Os principais meios de comunicação, como jornais e televisão, foram os primeiros a 

apresentar os resultados do desempenho dos estudantes para a população e como isso foi feito 

por meio de comparação com países mais desenvolvidos que o Brasil, era de se esperar um 

questionamento. Apesar dos resultados não terem causado surpresa, é preciso considerar, 

segundo Vianna (2003) que a tendência atual de avaliar a educação em diferentes níveis a fim 

de buscar soluções para os principais problemas, ainda exige reflexões e discussões, 

“especialmente avaliações em larga escala, abrangendo a diversidade da nossa geografia 

multicultural” (p. 8), porque uma avaliação de natureza amostral diante de um universo com 

essas características, dificilmente é representativa estatisticamente, ou seja, existindo várias 

realidades no Brasil, quanto a fatores sócio-econômicos, diversidade curricular, metodologias 

de ensino relacionadas à formação dos professores e outros, a opção por amostra deixa de ser 

confiável caso alguns critérios não sejam discutidos. 

Quando a avaliação PISA inclui por meio do ajuste da média o NSEC, os seguintes 

fatores educacionais também são considerados no desempenho dos estudantes: 

forma de financiamento da escola, clima disciplinar, 
tamanho das escolas e das salas de aula, a existência de 
computadores e de outros recursos na escola, a duração da 
jornada escolar, a qualificação dos professores e a 
confiança do corpo docente acerca do trabalho 
desenvolvido na escola (BRASIL, 2001, p. 70). 
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O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil) foi criado pelo 

Ministério de Educação (MEC) no início de 1990 para, em cooperação com as Secretarias de 

Estado da Educação e por meio do INEP, avaliar o ensino de maneira integral “com vistas a 

estudar questões relacionadas à gestão escolar, competência docente, custo-aluno direto e 

indireto e rendimento escolar” (VIANNA, 2002, p.68) com base na metodologia do NAEP 

(National Assessment of Educational Progress) americano que possibilita obter informações 

detalhadas por município, estado ou região apenas com dados agregados a respeito das 

instituições escolares, segundo Schwartzman (2005). O SAEB possibilita comparações entre 

os resultados dos alunos de diferentes regiões e, por ser aplicado ano a ano, permite 

acompanhar regionalmente o progresso ou não e, conseqüentemente, do país. 

No entanto, apesar de destacarem a importância desse sistema de avaliação, Vianna 

(2002) e Schwartzman (2005) fazem críticas às conseqüências de seus resultados no universo 

educacional e político e também às questões técnicas. Os resultados do SAEB se encontram 

muito longe dos diversos “interesses e necessidades das várias clientelas educacionais” 

(Vianna, 2002, p.68) e isso faz com que seu impacto na educação básica seja mínimo. Essa 

distância se amplia com o caráter político, porque a avaliação das escolas sai das mãos dos 

professores e das secretarias estaduais e passa a ser realizada por especialistas em estatísticas 

que se encontram fora da escola onde também serão geradas as políticas de ação. Nos aspectos 

técnicos, Schwartzman (2005), cita a impossibilidade de avaliar aspectos qualitativos da 

educação e aprendizagem por meio de provas quantitativas. 

 E o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), segundo Vianna (2002), não se 

caracteriza como um programa de avaliação e apresenta problemas de concepção porque 

procura investigar o desenvolvimento de habilidades e competências por meio de provas que 

não deixam claro as concepções que envolvem um exame de aspectos qualitativos. Além 

disso, em sua origem, em 1998, o ENEM tinha como objetivo avaliar o desempenho do aluno 

ao final da educação básica para verificar se o aluno desenvolveu competências básicas ao 

exercício da cidadania. Nos últimos anos de sua aplicação, esses objetivos se ampliaram 

porque, além de fornecer ao aluno uma idéia de sua formação com relação às necessidades 

impostas pela sociedade, seus resultados passaram a ser utilizados no acesso ao ensino 

superior. Mas, para aceitar o ENEM com essa finalidade, algumas instituições utilizaram-no 

com alguma ponderação para não invalidar seu próprio processo seletivo e com isso as notas 

de corte aumentaram o que, segundo Vianna (2003), tornou a seleção para a universidade 

ainda mais elitista por acabar com o princípio de isonomia: “dois estudantes, em igualdade de 
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condições no processo seletivo, um, é favorecido, aquele que fez o ENEM, e o outro, ainda 

que com bons resultados, é preterido, simplesmente por não ter participado do ENEM” 

(VIANNA, 2003, p. 21). 

 Além disso, os resultados do ENEM também passaram a ser utilizados para classificar 

as “boas” escolas em função do desempenho de seus alunos no exame. Esse uso não é 

adequado porque a classificação das escolas não é apresentada em função do número de 

alunos que possuem, por exemplo, foram comparados os resultados de escolas com 100 

alunos aos de escolas com 1000 alunos, o que estatisticamente não tem significado, porque o 

ENEM é individual e facultativo e essa comparação só poderia ser feita se todos os alunos das 

escolas participassem ou amostras representativas desse universo. Segundo Souza (2006), 

esse foi um grande equívoco do ENEM de 2005: comparar escolas a partir dos resultados dos 

alunos. 

Por outro lado, segundo Souza (2006), na perspectiva do sistema educacional, o 

principal objetivo do ENEM é 

sinalizar para todas as escolas do ensino médio do país o 
conteúdo da reforma do ensino médio e as habilidades e 
as competências que, na visão do ministério, deveriam 
estar desenvolvidas nos alunos ao final do ensino básico 
(p. 2). 

 

Com isso, Souza (2006) apontou que um exame como o ENEM, aplicado no final da 

educação básica e baseado no desenvolvimento de competências, pode contribuir para 

modificar a maneira como se ensina nas escolas e confirma essa afirmação ao lembrar que as 

modificações no vestibular de uma das principais universidades do país, a Unicamp, motivou, 

pelo menos, a retomada das discussões a respeito das formas de ingresso no ensino superior. 

A partir do final dos anos 70, a FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular) e 

os grandes vestibulares ignoraram os programas oficiais e criaram seu próprio rol de 

conhecimentos comuns às diversas formas de segundo grau, bem mais amplos que os oficiais. 

Isso ocorreu porque, no final dos anos 60, com o artigo 21 da lei 5540/68, foi indicado que os 

conteúdos dos concursos vestibula res deveriam abranger “os conhecimentos comuns às 

diversas formas de educação de segundo grau” (SANTOS, 1988, p. 12). 

No início dos anos 70, o primeiro e segundo graus deveriam ser constituídos por um 

núcleo comum, com menos de 50 % do tempo total das três séries e uma parte diversificada, 

destinada à habilitação profissional. O núcleo comum seria constituído por: língua portuguesa 
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e literatura brasileira, matemática, ciências físicas e biológicas, história e geografia, com 

língua estrangeira optativa. As ciências físicas e biológicas só seriam desdobradas em 

disciplinas instrumentais para atender as habilitações profissionais. Com isso, a abordagem em 

profundidade dos conteúdos de Física, Química e Biologia ficava comprometida quando a 

habilitação nessas áreas não era obrigatória. 

Portanto, desde o final dos anos 70, os grandes vestibulares influenciam na seleção dos 

conteúdos do ensino médio, em termos do próprio conhecimento e da profundidade com que 

são abordados, porque, diferente do programa oficial das escolas, trata a Física, a Química e a 

Biologia como três disciplinas a serem estudadas em profundidade o que, diante da realidade 

escolar, é bastante difícil principalmente, por questões de tempo e formação especializada dos 

professores. 

Atualmente, a situação não mudou muito, o vestibular continua cobrando os conteúdos 

de Física em profundidade e quantidade (Mecânica; Termodinâmica; Ondas, Som e Luz e 

Eletromagnetismo) e ainda incluiu alguns temas especiais relacionados à Física Moderna que, 

muitas vezes, os estudantes não têm oportunidade de estudar ou porque seus professores não 

dominam tal conteúdo ou porque este não é abordado na maioria dos livros didáticos 

utilizados. Portanto, indiretamente, os exames vestibulares das “grandes” universidades 

escolhem os conteúdos que devem ser tratados num livro didático do ensino médio. 

 

2.2. Sobre o Professor de Ciências e Física 

 

Segundo estimativas do MEC, dois terços dos professores de ciência s para o ensino 

fundamental das séries finais no Brasil não concluíram o curso de licenciatura plena, essa 

situação se agrava ainda mais no caso dos professores de física e química do ensino médio 

“em que o número de docentes formados nos últimos 25 anos, em todo o país, não é 

suficiente” (WEBER, 2007, p. 8). A situação dos professores de física é extremamente 

preocupante, porque entre 1981 e 2005, apenas 17.941 concluíram o curso de licenciatura e 

quando abriram 65.668 vagas para docentes em todo o território nacional, apenas 9% (6.196) 

delas foram preenchidas com profissionais formados na área. 

Se o professor de ciências ou de física da educação básica praticamente não existe nas 

escolas públicas, o que dizer do seu tipo de formação? Várias pesquisas, entre elas, Freitas e 

Villani (2002) e Teixeira et.al. (2004) mostram que os professores de ciências resistem a 

mudanças em sua prática, seja nos conteúdos conceituais ou nas estratégias de ensino, e 

acabam reproduzindo em seus cursos aquilo que viveram como estudantes: uma abordagem da 
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ciência voltada para os aspectos teóricos e desvinculados da realidade dos alunos. Diante dessa 

situação, não é possível garantir que os professores de ciências e física brasileiros tenham 

trabalhado procedimentos de ensino buscando desenvolver habilidades e competências em 

seus alunos, mas sim, por meio de um ensino “tradicionalmente livresco e descontextualizado, 

levando o aluno a decorar, sem compreender os conceitos e a aplicabilidade do que é 

estudado” (UNESCO, s.d). Talvez essa seja uma possível explicação para o baixo desempenho 

dos estudantes brasileiros na leitura e interpretação de textos, dificilmente o professor de 

ciências e menos provável ainda, o de física, tenha trabalhado essa habilidade. 

Mesmo em regiões economicamente privilegiadas, como Sul e Sudeste, 

especificamente nas cidades de Cascavel (PR) e São Caetano (SP), os resultados obtidos por 

Garcia et.al. (2006), a respeito da formação de professores nessas cidades, são preocupantes: 

os professores de ciências apresentam formação de baixa qualidade em faculdades particulares 

que não desenvolvem pesquisa acadêmica. Ou seja, a maioria dos professores entrevistados 

formou-se em licenciatura plena e depois, para ministrar aulas na área de ciências naturais, 

cursou mais dois anos de especialização em uma dessas ciências. 

Dificilmente esses professores são formados para o trabalho com competências e 

habilidades e quando são, o fazem porque buscaram cursos de formação continuada por 

exigência do mercado de trabalho e não por uma adequação profissional às necessidades da 

sociedade realizada na universidade de formação. 

Uma situação parecida ocorre entre os professores de física na cidade de Santa Maria 

(RS): em 2003, dos 70 a 80 professores formados e em atividade, mais da metade tinha  

formação em licenciatura de Matemática em instituições privadas do ensino superior e com 

baixa qualificação sendo assim, a maioria nunca leu um periódico científico e raramente 

freqüentou aulas de laboratório de física, seja na educação básica, seja no ensino superior. 

Segundo Terrazan (2003), essa maioria também “nunca leu sobre Educação em geral, a não 

ser em poucos manuais das chamadas disciplinas pedagógicas”. (p. 4) 

 

2.3. Os Professores de Ciências e Física e o Conhecimento no Livro Didático 

 

Essa situação da formação dos professores de Física e Ciências reflete no tipo de 

trabalho que esses profissionais realizam com uma de seus instrumentos: o livro didático. 

Pesquisas na área de ensino de Ciências identificaram o livro didático de Ciências com um 

papel formador do professor porque fornece os conteúdos a serem ensinados, desde sua 

seqüência e atividades até a avaliação. 
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A opção do professor de Ciências por se apoiar no livro didático é uma conseqüência 

de seu processo de formação porque tendo que ensinar conteúdos de física e não sendo 

formado para isso, resta a ele utilizar-se da referência mais próxima e acessível a sua 

compreensão. Praticamente o mesmo ocorre com o professor de Física para o ensino médio, 

porque, como se verificou anteriormente, de maneira geral, são formados em matemática ou 

engenharia com cursos de especialização em ensino de Física, onde ocorre a formação 

pedagógica e específica. A formação pedagógica do engenheiro só ocorrerá se a instituição 

escolar onde ele leciona solicitar o que, por lei, é obrigatório, ou ainda, se o próprio profe ssor 

optar por cursos de complementação que priorizam as práticas de ensino e que dificilmente 

discute o processo de construção do conhecimento físico escolar. 

Se o professor de Física real, engenheiro ou matemático com especialização em ensino 

de Física, e o de Ciências não têm elementos em sua formação para avaliar o conhecimento 

físico que ensinam e o livro didático é a instância para qual recorrem, torna-se necessário um 

acompanhamento rigoroso dos conteúdos de Física no livro didático. 

A formação do licenciado em Física na parte específica dessa ciência é composta pelas 

chamadas disciplinas básicas, como os cálculos diferenciais e integrais e as físicas básicas, 

como mecânica, por exemplo, e, na parte pedagógica, os licenciados cursam disciplinas de 

instrumentação para o ensino, como “elementos e estratégias para o ensino de física”. Os 

engenheiros também cursam as disciplinas básicas, os cálculos e as físicas, mas os enfoques 

das físicas dos primeiros anos da engenharia são muito próximos da física do ensino médio 

com aplicações voltadas para a engenharia, diferenciando-se apenas pela utilização do cálculo 

diferencial. Esses profissionais continuam sua formação com as disciplinas de aplicação dos 

conhecimentos físicos, como por exemplo, resistência dos materiais. 

Por isso, quando um engenheiro ministra aulas de Física para o ensino médio, 

reproduz o tipo de aula de Física que cursou na universidade cuja ênfase se encontra na 

resolução de problemas sem preocupação com o processo de ensino aprendizagem. 

E o professor licenciado em física, apesar de ter as mesmas disciplinas básicas que o 

engenheiro, mas com um enfoque mais científico e menos aplicado, tem oportunidade de 

estudar também as disciplinas pedagógicas que fornecem embasamento para sua prática, 

como ensinar física. 

A definição do conteúdo escolar a ser trabalhado pelo professor envolve várias 

instâncias do domínio escolar: o governo com os programas oficiais; a instituição escolar com 

seu projeto pedagógico; o material didático e sua adequação ao tempo didático etc. 
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Quando esse professor começa a trabalhar na escola percebe que a escolha dos 

conteúdos implica nas seguintes considerações: os objetivos educacionais definidos pela 

escola; os objetivos específicos da física; o que o aluno já sabe, isto é, seus conhecimentos 

prévios; o que o aluno precisa aprender; como ensinar na perspectiva educacional atual etc. 

Considerando apenas os objetivos educacionais e específicos juntamente com 

conhecimento a ser ensinado, o professor já tem um bom problema para resolver e que, às 

vezes, sua formação não fornece condições. Mas, partindo do princípio de que o professor 

licenciado tem subsídios para isso, por onde começar? 

Os objetivos do ensino de física acompanham os objetivos educacionais atuais e sua 

contribuição seria como parte integrante do conhecimento a ser adquirido na escola. 

A educação atual tem dois objetivos essenciais: a formação integral do indivíduo e sua 

socialização, e a escola é a instituição oficialmente designada para essa finalidade. 

O processo de socialização implica domínio da cultura que é o “sistema de 

significações por intermédio do qual uma ordem social é comunicada, reproduzida, 

vivenciada” (WUO, 2005, p. 1). Nesse sentido, a educação na instituição escolar deve 

comunicar, transmitir e fornecer ao indivíduo “conhecimentos, competências, crenças, 

hábitos, valores, conteúdos estes reconhecidos como culturais” (WUO, 2005, p.1) para que 

atue ativa e criticamente na sociedade. 

E o conhecimento físico produzido pela comunidade científica faz parte do acervo 

cultural da humanidade e pode ser encontrado nas universidades, nos centros de pesquisas ou 

registrado em periódicos especializados. 

A Física se constitui como Ciência por teorias, conceitos e leis que estabelecem 

alguma relação com o mundo real. Para que essa relação se potencialize, a Ciência, neste 

caso, a Física, deve se constituir como conhecimento científico e para isso, deve passar por 

processos que o levem à aceitação pela comunidade científica que culmina com sua 

divulgação em publicações científicas. No conhecimento físico, a concepção e utilização do 

conceito são essenciais. 

Para Astolfi e Develay (2005), o conceito científico é diferente dos conceitos 

lingüístico e matemático porque designa “uma relação que pode reaparecer em situações 

diversas” (p.31) e por isso, “permite explicar e prever” (p.31) por meio de “uma frase ou um 

código gráfico ou matemático” (p.31). Assim, segundo Astolfi e Develay (2005), a definição 

de um conceito científico estabelece o nível ou o registro de formulação do conceito que deve 

expressar simultaneamente a extensão do seu campo de legitimidade e a diminuição do 

número de caracteres que permite essa definição. A medida desse nível de formulação do 
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conceito é o que o torna operacional, aplicável. Einstein resume muita bem essa idéia em seu 

texto “Física e Realidade”: 

Conceitos nada mais são que construções livres, 
associadas intuitivamente a complexos de experiências 
sensíveis com um grau de segurança suficiente para uma 
dada aplicação, de modo a não restar dúvidas quanto à 
aplicabilidade ou não de uma lei para um particular caso 
vivenciado (experimento). (EINSTEIN, 2006) 
 

O conhecimento científico instituído passa por uma transformação para que seja 

ensinado nos cursos de graduação nas universidades e o resultado dessa transformação 

encontra-se nos livros do ensino superior. A transformação do conhecimento científico em 

conhecimento a ser ensinado é chamada por Chevallard (1991) de transposição didática. 

Chevallard (1991), ao formular a concepção de transposição didática criou também o 

conceito de noosfera para designar os lugares, as pessoas e todos os elementos que compõem 

o sistema didático. Esse universo é composto, segundo Lopes (1999), 

desde o professor que se contenta em assistir às reuniões 
da Secretaria, daquele que freqüenta um centro de 
ciências, passando pelo militante ativo de uma associação 
de classe, chegando até o pesquisador conhecido, o 
administrador e os membros de sociedades científicas. (p. 
207) 
 

O livro didático, apesar de ser um elemento essencial dessa noosfera, não é tratado 

como um registro do saber a ser ensinado, porque, para que o autor desse material apresente 

um determinado conceito, este saber, segundo Lopes (1999), é modificado em sua natureza 

caracterizada por suas relações com os demais conceitos numa rede de significados e com os 

quais possibilita resolver determinadas questões. Segundo Chevallard (1991), essas questões 

que os conceitos possibilitam resolver quando ainda estão no domínio do conhecimento 

científico e se perdem quando são transportados para o domínio escolar só têm significado 

dentro do processo histórico de construção desse conceito, ou seja, são questões associadas à 

origem do conceito. Por isso, “o saber ensinado aparece com um saber sem produtor, sem 

origem, sem lugar, transcendente ao tempo”. (LOPES, 1999, p. 207) 

Os livros utilizados nos cursos de graduação na área de Ciências representam a 

transposição didática definida por Chevallard (1991) porque foram elaborados para os 

“estudantes universitários, futuros profissionais, que deveriam ser iniciados e familiarizados 

com o contexto do saber sábio e suas aplicações”. (ALVES FILHO e PIETROCOLA, 2001, p. 

29) 
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Os conteúdos dos livros didáticos do ensino médio não sofreram uma transposição 

didática “real”, mas uma “’simplificação’ do conteúdo pertencente ao saber a ensinar 

destinado aos estudantes universitários”. (ALVES FILHO e PIETROCOLA,  2001, p. 29) Essa 

simplificação fica clara pela abordagem dos conceitos com linguagem e tratamento 

matemático muito diferentes dos livros de graduação e pela descaracterização do processo 

histórico de construção dos conceitos. Como resultado tem-se um saber a-histórico e 

dogmatizado. 

Nessa perspectiva, os conteúdos físicos do livro didático de Ciências encontram-se 

ainda mais distantes da concepção de transposição didática, porque, além da simplificação da 

linguagem e da inexistência do tratamento matemático, de maneira geral, os autores desses 

livros não possuem formação específica em Física, na sua maioria são formados em Biologia, 

ou seja, nunca tiveram contato com o conhecimento de referência da Física em cursos 

universitários ou se tiveram, foi por meio de pesquisa para a elaboração do livro didático. 

O professor de Física do ensino médio se referencia no próprio livro didático para 

preparar suas aulas e caso encontre dificuldades nos aspectos conceituais pode se utilizar do 

livro de referência enquanto o professor de Ciências do ensino fundamental dificilmente tem 

essa possibilidade. 

 

2.4. Os Livros da Física de Referência 

 

O conhecimento físico é composto por teorias, segundo Alves Filho e Pietrocola 

(2001), 

organiza-se em estruturas lógico-formais, nas quais 
identificam-se conceitos, princípios, leis, convenções etc, 
articulados por regras matemáticas bem definidas. Essa 
dispos ição do conhecimento em estruturas conceituais 
confere-lhe uma coerência interna muito grande. (p. 15) 
 

Essas estruturas conceituais são construídas historicamente e são auto-contidas porque 

cada elemento que a constitui apóia-se em outro de maneira encadeada “formando uma rede 

conceitual onde cada um pode ser ponto de partida ou de chegada de seqüências dedutivas” 

(ALVES FILHO e PIETROCOLA, 2001, p. 16). 

Com isso, o significado dos conceitos só existe em função de sua relação com outros 

elementos da estrutura ou da rede conceitual, ou seja, na relação parte-todo. 

Nos livros utilizados em cursos de graduação em física encontram-se registradas as 

seqüências dedutivas dessas estruturas conceituais e a abordagem de cada autor é uma opção 
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entre essas seqüências. Por exemplo, o livro de Nussenzveig (1981) de mecânica fundamenta-

se nas três leis de Newton mais a lei da gravitação universal num enfoque histórico-evolutivo 

desses princípios e dos conceitos fundamentais. O mesmo ocorre nos demais volumes dessa 

coleção que representa o registro dos conhecimentos físicos construídos pela humanidade ao 

longo da História e por isso, podem servir com referência para análises epistemológicas dos 

conhecimentos escolares de física. 

A coleção “The Feynman Lectures on Physics: mainly mechanics, radiation, and heat” 

é composta por três volumes correspondentes aos anos iniciais do curso de Física na Caltech 

(California Institute of Technology) nos Estados Unidos. Foi elaborada a partir de palestras 

realizadas por Richard P. Feynman para alunos ingressantes no curso e tinha como finalidade 

fazê-los se interessarem pela Física e por sua maneira de “olhar” o mundo. Para isso, 

Feynman desenvolvia os conteúdos mais complexos a partir de idéias originais nas quais 

partia de um conceito fundamental e seguia num raciocínio totalmente diverso de qualquer 

livro. E fazia isso primeiro construindo a sua proposta sem o uso do tratamento matemático 

que era introduzido conforme a necessidade na explicação. Essa abordagem possuía uma 

ordenação original que possibilitava o estabelecimento de novas relações entre os conceitos 

numa visão integradora. 

O livro “Curso de Física de Berkeley: eletricidade e magnetismo” (volume 2) de 

Edward M. Purcell é utilizado um curso de “Física elementar de dois anos para estudantes dos 

cursos de ciências e engenharia” (Purcell, 1973, prefácio) nos Estados Unidos. Os conteúdos 

de eletricidade e magnetismo estão organizados na seqüência comum que inicia com 

eletrostática e finaliza com a polarização elétrica e magnética da matéria. Mesmo assim, 

apresenta alguns diferenciais, como: uma abordagem “microscópica” dos fenômenos elétricos 

e magnéticos na matéria; antes de iniciar o tratamento matemático, faz uma abordagem 

qualitativa muito bem explicada dos conceitos e fenômenos; apresenta figuras ilustrativas 

originais dos fenômenos. 

E o livro “Introducción a los Conceptos y Teorias de Ciencias Físicas” de Gerald 

Holton é um “clássico” porque, mesmo sendo um livro para estudantes universitários, 

apresenta como objetivos do ensino de Ciências “conhecer as leis principais e a evolução dos 

esquemas conceituais chaves, é também de se esperar que, como cidadão responsável, 

compreenda os critérios de validade do pensamento científico”. (Holton, 1988, p. XIII) E para 

isso, desenvolve os conteúdos de Física numa perspectiva histórica e analítica e também 

aborda a estrutura e o método de investigação nas ciências físicas. Ao final, inova ao tratar as 

origens da teoria atômica na Física e na Química. 
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3. Metodologia da Pesquisa e Resultados 

 

3.1. Descrição da Pesquisa 

 

Este trabalho, juntamente com outros dois mestrados, sob a orientação do professor 

orientador na pós-graduação da Universidade de São Paulo nas áreas de Biologia e Química, 

discutiram e elaboraram uma metodologia para verificar a situação dos conhecimentos 

científicos apresentados nos livros didáticos de Ciências e de Física para a educação básica. 

(Bizzo; Del Carlo; Franzolin; Narciso Jr., 2007). Este estudo centralizou-se nos conteúdos de 

Física dos livros didáticos desta área para o ensino médio, e de Ciências para o ensino 

fundamental utilizando-se da mesma metodologia adotada nos trabalhos de mestrados acima 

citados. Portanto, a descrição desta metodologia também pode encontrada na dissertação 

“Conceitos de Biologia na Educação Básica e na Academia: aproximações e distanciamentos” 

de Fernanda Franzolin. 

 

3.2. Objetivos 

 

A análise deste trabalho tem como objetivos verificar em livros didáticos de Ciências e 

Física respectivamente, para os ensinos fundamental e médio, o distanciamento entre o 

conhecimento escolar e os conhecimentos da Ciência de referência e comparar a freqüência 

desses resultados entre os dois níveis da educação básica. A avaliação não pretende levantar 

os conceitos “certos” ou “errados”, mas fazer uma estimativa das aproximações e 

distanciamentos entre os conceitos escolares e científicos, necessitando a intervenção do 

professor em maior ou menor grau. 

 

3.3. Metodologia de Análise 

 

Para Lüdke e André (1996), a observação necessita ser primeiramente controlada e 

sistematizada para se tornar um instrumento fidedigno de investigação. Tais autores dizem 

ainda que “Planejar a observação significa determinar com antecedência “o que“ e “o como” 

observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a delimitação do objeto de 

estudo.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 25) 
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Portanto, com o objetivo da investigação definido, procedeu-se o levantamento dos 

critérios para a seleção das amostras dos livros didáticos e dos conteúdos de ensino a serem 

analisados bem como a metodologia de análise. 

 

3.3.1. Seleção dos Livros 

 

Os critérios de seleção desta amostra foram reformulados ao longo da investigação, 

portanto, o que se encontra a seguir é a opção final. 

Um critério era que os livros a serem analisados deveriam ser utilizados em todas as 

séries do nível para o qual eram destinados. Dessa maneira, a opção foram os livros de Física 

para o ensino médio em volume único e para o ensino fundamental, a coleção completa para 

as séries iniciais e finais. 

Para selecionar a amostra no vasto universo de obras didáticas publicadas, optou-se 

por livros didáticos avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), independente do resultado de sua avaliação. 

 Das seis coleções de livros didáticos de Ciências do ensino fundamental analisadas, 

três (uma destinada para as séries iniciais do ensino fundamental e duas para as séries finais) 

foram avaliadas pelo PNLD de 2005 e três não (uma destinada para as séries iniciais do 

ensino fundamental e duas para as séries finais). Procurando delinear melhor esse critério de 

seleção, buscou-se investigar quais seriam, dentre os livros presentes e não presentes na lista 

de recomendados pelo PNLD, os mais utilizados pelas escolas públicas do município de São 

Paulo (SP) e, a partir do contato com a Secretaria de Educação do Município de São Paulo, 

obteve-se a lista dos livros recomendados pelo PNLD mais comprados em 2006 pela rede 

pública escolar. Essa lista se encontra no anexo 1. 

Analisaram-se quatro livros didáticos de Física para o ensino médio avaliados no 

PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio) do ano de 2007, sendo três deles 

em volume único e um com três volumes, um para cada ano da escolaridade básica final. As 

quatro coleções fazem parte de um total de seis coleções recomendadas pela avaliação do 

PNLEM/2007. 

A chave de identificação das coleções analisadas, que aparecem citadas como códigos 

no presente texto, encontram-se nos apêndices 1 e 2. 
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3.3.2. Seleção dos Conteúdos 

A seleção dos conteúdos foi realizada considerando-se duas categorias de conteúdos, 

uma definida a partir da avaliação realizada pelo PNLD, formada por questões problemáticas 

que merecem serem analisadas nesta pesquisa como possibilidades de afastamento da ciência 

de referência; e a outra categoria constituída pelos conteúdos centrais para o ensino de Física. 

 Na educação básica, o conhecimento físico escolar encontra-se tradicionalmente 

organizado em áreas da Física: Mecânica, Física Térmica, Óptica e Eletromagnetismo. Cada 

área é composta por teorias identificadas pela articulação de princípios, conceitos, leis e 

convenções e dessa articulação, esses elementos ganham significado. Sendo assim, optou-se 

por analisar, nas áreas, os princípios, conceitos fundamentais e convenções ensinadas com 

freqüência nos conteúdos da educação básica. 

 Em Mecânica, foram analisados os princípios da dinâmica (ou as três leis de Newton) 

e os conceitos de massa e peso; em Física Térmica, os princípios da termodinâmica, os 

conceitos de calor e temperatura e as mudanças de estado físico da matéria; e no 

Eletromagnetismo, seus princípios e carga. Os conceitos de força e campo são fundamentais 

no conhecimento físico e de grande importância para a abordagem dos princípios que 

fundamentam as áreas de Mecânica e Eletromagnetismo. E o conceito de energia também 

analisado por ser central em qualquer abordagem dos fenômenos físicos. 

Como no momento desta seleção ainda não havia ocorrido a avaliação do PNLEM, os 

pareceres necessários a esta análise não foram utilizados. Os pareceres do PNLD já 

abrangeram uma gama de conteúdos suficientes para a presente análise. 

 

3.3.3. Análise dos Conteúdos 

 

A análise consistiu na comparação de como tais conteúdos apresentados nas coleções 

selecionadas dos ensinos fundamental e médio se aproximavam da ciência de referência. 

Utilizou-se como representante da ciência de referência a bibliografia básica adotada 

pelo curso de Licenciatura em Física da Universidade de São Paulo nos anos de 2005 e 2006. 

Esta bibliografia foi oficialmente aprovada pelo Conselho de Graduação e encontrava-se 

presente nas ementas das disciplinas disponível no site <www.sistemas.usp.br> (Acessos em 

01 jan. 2005 e 28 fev. 2006). 

 Para a constituição desta bibliografia de referência deu-se preferência às publicações 

tradicionalmente mais utilizadas e que apresentassem enfoques diferenciados na abordagem 

dos conhecimentos físicos. Os livros selecionados apresentam enfoques relacionados: à 
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história e evolução dos conceitos da Física (Nussenzveig, 1981, 1983); a uma proposta 

inovadora e original de relacionar conceitos físicos das diferentes áreas numa visão 

integradora (Feynman, 1967); a uma proposta com ordenação tradicional dos conteúdos 

físicos ensinados nos cursos de graduação, mas com ilustrações originais que facilitam a 

compreensão das situações física abordadas (Purcell, 1973); à perspectiva histórica e analítica 

dos conteúdos de Física para estudantes universitários, voltadas para os objetivos da educação 

em Ciências, aspecto dificilmente explicitado em livros desse nível de ensino (Holton, 1988). 

 Esta bibliografia foi adotada como representante da ciência de referência tanto pelo 

fato da transposição didática aí presente estar mais próxima do conhecimento científico, 

quanto pelo fato desta ser referência para a formação do professor licenciado em Física. 

 Entretanto, não será discutida a acuidade da mesma. Apesar de acreditar que tais 

bibliografias são passíveis de controvérsias ou erros, não cabe ao escopo da presente pesquisa 

investigá- los. Confiou-se, portanto, que esta bibliografia, por ser aprovada pelo Conselho de 

Graduação de uma conceituada universidade para a formação de futuros licenciados em 

Física, apresenta qualidades que merecem fornece- lhe credibilidade. 

Os trechos e ilustrações dos livros didáticos e da bibliografia de referência que 

abrangem os conteúdos a serem analisados foram transcritos e encontram-se presentes neste 

texto para proporcionar ao leitor uma interpretação crítica dos resultados apresentados, já que 

sua ausência dificultaria a verificação da pertinência dos resultados obtidos. 

Esses trechos foram comparados entre si visando verificar onde estavam as 

aproximações e os distanciamentos entre os conhecimentos abordados pelos livros didáticos 

dos ensinos fundamental e médio e a bibliografia de referência. 

 

3.3.4. Ferramenta de Análise 

 

Após uma análise inicial de todo o conteúdo selecionado, elaborou-se uma ferramenta 

que permitisse diferenciar os tipos de distanciamentos encontrados. 

Primeiramente, os distanciamentos foram classificados em duas categorias sendo 

ambas decorrentes da transposição didática. Uma delas seria o distanciamento vertical, o qual 

é originado pela transposição do conhecimento científico para cada nível de ensino, sendo 

necessário para facilitar o aprendizado para alunos de diferentes faixas etárias. Este está 

representado por um eixo central e todos os conhecimentos que estão inseridos dentro do cone 

que o rodeia seriam provenientes de um distanciamento desta categoria (figura 1). No eixo 

representado na figura 1 pela reta v estão inseridos os conhecimentos que possuem um maior 
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rigorismo com relação à referência. Os conhecimentos que incidem dentro deste cone 

(exemplificados por pontos na figura 1), aí se encontram também devido ao seu rigorismo, ou 

exatidão, com relação à ciência de referência, porém seu rigor varia conforme o componente 

etário acadêmico. 

O outro tipo de distanciamento seria o horizontal. Refere-se ao distanciamento com 

relação ao eixo determinado pelo rigorismo e, portanto, gera conhecimentos que se encontram 

fora do cone que o rodeia. Pode caracterizar-se por ser um artifício utilizado por quem ensina 

com o objetivo de facilitar a aprendizagem, mas não está relacionado ao componente etário-

acadêmico. Este distanciamento seria decorrente do laxismo, ou seja, da flexibilidade do 

conhecimento ensinado com relação ao rigorismo relacionado à ciência de referência. 

Entretanto, é importante esclarecer que os conhecimentos provenientes deste distanciamento 

não se resumem a erros conceituais, apesar de também poderem estar nesta categoria. São 

conhecimentos que possuem diferentes naturezas. Portanto, um conhecimento que se distancia 

horizontalmente da referência pode tratar-se, por exemplo, do senso comum, ou um 

conhecimento criado por quem ensina visando utilizá- lo apenas como estratégia didática, ou, 

até mesmo, um conhecimento caracterizado como uma incorreção, a qual se diferencia do erro 

conceitual, por não impedir que posteriormente o aluno construa um conceito correto. 

Como se pode notar na figura 1, a base do cone possui um maior diâmetro decorrente 

da maior necessidade de transposições didáticas evidentes nas séries iniciais da escolarização, 

visando adequar o conhecimento à capacidade de compreensão própria à faixa etária do aluno. 

Este cone se estreita ao longo dos níveis de ensino devido a menor necessidade de 

transposições didática. Uma determinada transposição pode ser necessária para que ocorra o 

aprendizado no ensino fundamental, entretanto, o rigorismo se estreita no decorrer dos níveis 

de escolarização. Desta forma, um determinado conhecimento transposto didaticamente pode 

estar inserido no cone durante o ensino fundamental, se caracterizando como um 

distanciamento vertical (exemplificado na figura 1 pelo ponto c1, em verde, na faixa do ensino 

fundamental). Entretanto, esse mesmo conhecimento pode se caracterizar como um 

distanciamento horizontal, quando no ensino médio não se torna mais necessário para que a 

aprendizagem ocorra (exemplificado na figura 1 agora pelo ponto c2, também em verde, 

porém localizado na faixa do ensino médio). 
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Figura 1. Representação de possíveis tipos de distanciamentos encontrados entre os conhecimentos 
ensinados nos diferentes níveis de ensino e aqueles apresentados pela ciência de referência. O eixo v 
refere-se ao componente etário acadêmico onde estão localizados os distanciamentos verticais que 
possuem um maior rigorismo com relação à referência. O cone que o rodeia abriga os demais 
conhecimentos que se distanciam verticalmente da referência nos diferentes níveis de ensino. Verifica-
se que estão representadas três faixas distintas de conhecimentos, sendo uma correspondente aos 
conhecimentos ensinados no ensino fundamental, outra correspondente aos conhecimentos ensinados 
no ensino médio e finalmente a correspondente aos conhecimentos ensinados no ensino superior. Cada 
ponto destacado representa um conhecimento dentre muitos outros ensinados. O ponto a (em 
vermelho) refere-se a um conhecimento ensinado no ensino fundamental que se distância 
verticalmente da referência e, portanto, se localiza dentro do cone. O ponto b (em azul) refere-se a um 
conhecimento também ensinado no ensino fundamental que se encontra distanciado horizontalmente 
da referência e, portanto, localiza-se fora do cone. Já o ponto c1 representa um conhecimento que ao 
ser ensinado no Ensino Fundamental se caracteriza como decorrente do distanciamento vertical, pois é 
proveniente de uma transposição didática necessária ao nível de ensino correspondente. Entretanto, 
devido ao maior rigorismo no ensino médio, este mesmo conhecimento, representado agora pelo ponto 
c2, encontra-se afastado horizontalmente ao ser ensinado durante este nível de ensino, caracterizando-
se como um laxismo com relação à ciência de referência. 
 
 Na figura 1, o tamanho da base do cone é função da subjetividade do avaliador, quanto 

maior o rigor do avaliador, menor seria a base do cone o que corresponderia nesta análise, à 

diminuição de possibilidade do laxismo na transposição didática para o ensino fundamental. 

 

3.3.5. Comparação entre os Resultados 

 

 Além da comparação entre os conhecimentos apresentados pelos livros didáticos e a 

ciência de referência e a identificação de aproximações e distanciamentos entre ambos, 

realizou-se também uma comparação quantitativa dos distanciamentos evidenciados nos 

livros de ensino fundamental e aqueles apresentados nos livros de ensino médio. 

CIÊNCIA DE REFERÊNCIA 

ENSINO SUPERIOR 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

c2 

a 
b 

c1 

v 
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 Para esta comparação construiram-se as tabelas de 1 a 5 com os distanciamentos 

encontrados nos diversos conteúdos ou áreas. 

 

 3.4. Análise das Coleções do Ensino Fundamental nas Séries Iniciais e Finais 

 

ENERGIA 

Na Mecânica 

Na ciência de referência, energia é associada à “capacidade de produzir trabalho1” 

(NUSSENZVEIG, 1981, p. 176) e, na mecânica, as principais formas de energia são: energia 

potencial, energia cinética e energia mecânica. 

Segundo Nussenzveig (1981, p. 176), a “forma de energia que só depende da posição 

em que o bloco se encontra, chama-se energia potencial” ou ainda, “a energia potencial é 

igual a menos o trabalho realizado sobre a partícula pela força F
r

 ao trazê- la desde o nível 

zero de energia potencial até o ponto P”. (NUSSENZVEIG, 1981, p. 210) Ou ainda, segundo 

Nussenzveig (1981), o nome “energia potencial” se deve a armazenagem da energia que 

ocorre em forma “potencial” que pode se converter em outra forma de energia e realizar 

trabalho. 

A energia cinética é a “forma de energia devida ao movimento” (NUSSENZVEIG, 

1981, p. 176). 

Na física de referência, a energia mecânica é utilizada como sinônimo de energia total 

de um corpo de massa m no campo gravitacional próximo à superfície da Terra, se 

movimentando com velocidade v, e é dada, segundo Nussenzveig (1981, p. 176), pela 

expressão matemática: 

“ zgmvmUTE ...
2
1 2 +=+=  e se conserva. Logo, a energia total de uma partícula é a 

soma de sua energia cinética com sua energia potencial”. 

 

No livro (A2d), a frase indica uma identidade entre energia e força na explicação do 

funcionamento de uma usina hidrelétrica: “É um tipo de usina que produz energia elétrica a 

partir da força da água (energia hidráulica)” (OLIVEIRA e PAVELTCHUK, 2002, p. 130). 

                                                 
1 Todos os grifos deste item são do autor. 
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Essa idéia mostra um distanciamento da ciência de referência porque associa o conceito de 

energia à força e esse tipo de associação é identificado entre estudantes das séries finais do 

ensino fundamental e do ensino médio, conforme os resultados apresentados por Assis e 

Teixeira (2003), mas não em livros da ciência de referência. 

O volume (B1a), página 97, apresenta a definição de energia potencial como a energia 

armazenada nos corpos e, no mesmo trecho, afirma que energia mecânica dos corpos se deve 

a sua posição ou movimento. Para a abordagem de energia potencial nas séries iniciais do 

ensino fundamental, essa definição encontra-se dentro do laxismo possível. Mas, no caso da 

energia mecânica, a concepção está incompleta porque nos livros da ciência de referência, 

essa é a soma das energias potencial e cinética e não uma ou outra. Neste caso, o 

distanciamento é horizontal. 

Quando a energia mecânica é definida e a concepção de energia potencial é retomada, 

sua definição se encontra corrigida e, portanto, mais próxima da ciência de referência. No 

mesmo trecho do livro, duas noções são associadas ao mesmo conceito de energia potencial 

gerando uma incoerência nesse volume que pode ser considerada um distanciamento 

horizontal da ciência de referência. 

Também nessa coleção, no volume da oitava série, surge uma concepção de energia 

potencial como energia que “está junto ao material, reservada, em potencial, ‘pronta’ para ser 

usada...” (PEREIRA et.al., 2002, p. 82). Ou seja, apresenta a idéia de que é uma energia que 

tem potencial para se tornar útil, gerando calor, som, movimento. 

No livro da oitava série dessa mesma coleção (B1), a energia mecânica é definida em 

função da posição ou da velocidade, um distanciamento horizontal da ciência de referência. 

No final do capítulo quatro do volume (B1d), ao explicar a origem da energia 

potencial integrando um esquema que resume o processo energético de uso das radiações 

solares, a representação indica que essa energia é gerada pelo movimento do ar aquecido e na 

água que evapora. 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um esquema complexo que não deixa claro como ocorre a passagem do ar aquecido 

para a origem da energia potencial e nem quando a água evapora. 

Ainda na coleção (B1), quarto livro, a energia é definida da seguinte forma: “Energia 

é, pois, o que pode modificar a matéria (seu estado de movimento, a fase de agregação ou 

natureza química) e causar deformações” (PEREIRA et. al., 2002, p. 76), concepção que se 

distancia do que é apresentado nos livros da ciência de referência. 

Portanto, na mesma coleção, para o mesmo conceito, há incoerência interna, 

distanciamento e aproximação da ciência de referência. 

No volume (B2b), os autores conceituam energia como a “capacidade de realizar 

trabalho” (GOWDAK e MARTINS, 2002, p. 203). Essa conceituação é uma boa aproximação 

da definição de energia utilizada na ciência de referência, mas pode ser considerado um 

distanciamento vertical caso o professor das séries iniciais não tenha abordado o conceito de 

trabalho. 

Figura 2 – Processo energético das radiações solares (extraído do volume (B1d), p. 
146). 
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Em síntese, as concepções a respeito de ENERGIA na mecânica nas coleções do 

ensino fundamental nas séries iniciais e finais, apresentam um distanciamento dos conteúdos 

da ciência de referência comparado com as aproximações que existem em menor quantidade. 

A associação de duas concepções diferentes a um único conceito, o de energia potencial, cria 

uma outra forma de distanciamento da ciência de referência, a incoerência dentro do mesmo 

volume de uma coleção. 

 

Na Física Térmica 

A respeito da energia térmica, Nussenzveig (1983, p. 408) explica: 

A Tkvm .
2
3

2
1 2 =  fornece uma interpretação 

microscópica da temperatura absoluta T, como medida da 

energia cinética média da translação das moléculas de um 

gás ideal. Por isso, esta energia é chamada energia de 

agitação térmica2. 

No volume (B1d), o conceito de calor é desenvolvido como uma das formas de 

transferir energia de um corpo para outro. E, como em seguida, afirma que um corpo (pão, no 

caso do exemplo) perde energia térmica e posteriormente, que o calor flui espontaneamente 

de um corpo quente para um corpo frio, reforça a idéia de que calor e energia térmica são 

“coisas” diferentes. Ou seja, num primeiro momento, a idéia transmitida é de que calor serve 

de transporte de energia e depois, a idéia oposta de que o próprio calor se transfere de um 

corpo para outro. 

 O uso incorreto da linguagem e de frases imprecisas a respeito de energia solar 

encontra exemplos nos seguintes trechos no volume (B4a): “se transforma em luz e calor” 

(GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p.213) e “A energia do Sol chega até nós metade como 

luz e metade como calor”. (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p.230). No primeiro caso pode 

gerar uma definição em círculo, por ser a energia solar luz e calor e os autores afirmarem que 

essa energia se transforma em luz e calor então, a energia solar se transformaria nela mesma e 

isso não teria significado. E no segundo caso, a frase pode gerar a interpretação de que 50% da 

radiação solar chega à Terra na forma de luz e 50% na forma de calor o que não é verdadeiro. 

O conceito de ENERGIA na física térmica está presente nessas coleções do ensino 

fundamental como calor, energia térmica e energia solar. E as abordagens desses conceitos 

                                                 
2 Grifo do autor. 
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apresentam um desequilíbrio tendendo para o distanciamento da ciência de referência e ainda 

uma incoerência relativa ao conceito de calor na primeira coleção do ensino fundamental um. 

Também neste caso, o laxismo é mais comum, porque se encontram definições incompletas e 

explicações em círculo, ou seja, não acrescentam nenhuma informação a respeito do conceito. 

 

No Eletromagnetismo 

No volume (B1d) há a descrição correta da existência de dois tipos de voltagens, 110 

V e 220 V, que podem diferir de uma cidade para outra e assim, criar o risco de queimar os 

aparelhos elétricos. No entanto, atribui esse problema à corrente elétrica o que apesar de estar 

correto, não foi explicado completamente. 

Esse tipo de informação não é encontrado nos livros da ciência de referência utilizados 

em cursos de graduação em física, apenas naqueles utilizados em cursos de física para 

engenheiros, porque trazem conhecimentos da física aplicada. Portanto, para informações 

mais técnicas, é necessária a consulta a livros para engenheiros. 

Ainda nesse volume e agora a respeito da relação entre energia e corrente elétrica: 

“Como o filamento é muito fino, a energia tem de ‘empurrar com força para a corrente 

elétrica’. Isso faz com que o filamento esquente...” (PEREIRA et.al., 2002, p. 135). A 

simplificação da linguagem com analogias inadequadas apresentam o senso comum de que a 

energia realiza força sobre a corrente elétrica. E assim, utiliza um conceito intuitivo 

identificado em pesquisas sobre o tema: a concepção de energia associada à força, 

identificada no trabalho de Assis e Teixeira (2003). 

Na frase a respeito do armazenamento de energia numa pilha, no livro (B2d), os 

autores descrevem: “A pilha funciona como uma espécie de armazém de energia elétrica; e as 

cargas, por sua vez, servem como meio de transporte dessa energia armazenada para as outras 

partes do circuito” (GOWDAK e MARTINS, 2002, p. 207). A carga elétrica (o elétron) seria 

o meio que transporta a energia elétrica ou eletricidade para as partes do circuito. No entanto, 

num dos livros da física de referência, Purcell (1973, p. 79) chama os elétrons de portadores 

de carga, móveis e não de portadores de energia. Neste caso, os autores utilizam energia como 

sinônimo de carga e essa é uma concepção que se distancia da ciência de referência. 

Os autores desenvolvem a idéia da transformação de energia elétrica em energia 

térmica num condutor considerando que o elétron carrega a energia elétrica e a transmite para 

os átomos constituintes do condutor ao se chocar e aí essa energia é transformada em energia 

térmica. No entanto, a energia elétrica é necessária para que o elétron se movimente, mas este 
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não a transmite; simplesmente, através do choque, aumenta a vibração natural dos átomos do 

condutor o que lhes confere energia térmica, resultado da energia de agitação térmica. 

No volume (B3d), o conceito de energia é associado à força e sempre é acompanhado 

por uma qualificação, como: luminosa, mecânica, elétrica etc.. 

Também nesse volume, a importância do conceito energia é justificada por sua 

centralidade nos conhecimentos físicos por meio da seguinte afirmação: “unifica e relaciona 

diferentes aspectos ou tópicos dessa área de conhecimento” (LUZ e SANTOS, 2002, p. 19). 

Essa idéia de justificar o estudo da energia por sua importância é uma concepção bastante 

comum no ensino fundamental. 

Para explicar tensão elétrica no volume (B4d), os autores usam o termo ‘pressão 

elétrica’ que não tem respaldo na ciência de referência porque pressão é definida como o 

quociente entre a força aplicada numa unidade de área. E em função do tipo de força que é 

aplicada a pressão, recebe o adjetivo correspondente, por exemplo, pressão atmosférica é a 

razão entre a força-peso de certa massa de ar sobre determinada unidade de área. 

Considerando essas informações, pode-se dizer que o termo ‘pressão elétrica’ estaria aqui 

como sinônimo de força elétrica que seria associado à tensão elétrica, mas não há essa 

relação. 

No mesmo volume dessa coleção, no quadro de explicação das formas de obtenção de 

energia elétrica, o autor afirma: “Quando o movimento é executado, gera energia elétrica” 

(GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 198). Com isso, não explica como ocorre essa 

geração, mas sim, uma transformação de energia de movimento (energia cinética) do gerador 

ou dínamo em energia elétrica. Assim, a idéia transmitida é da energia associada ao 

movimento e essa é também uma concepção bastante comum entre estudantes dos ensinos 

fundamental e médio, segundo o levantamento de Assis e Teixeira (2003). 

No caso da ENERGIA no eletromagnetismo, as dificuldades parecem ainda maiores 

porque nas quatro coleções do ensino fundamental das séries finais ocorre distanciamento dos 

conteúdos de referência, tanto por relacionar energia com força e movimento como por 

utilizar um termo inexis tente, e ainda, mostrou a necessidade de ampliação das fontes de 

informação por parte dos autores, especificamente para física aplicada à engenharia. No 

entanto, esses livros de física aplicada não são considerados de referência da ciência porque 

apresentam os conhecimentos físicos sistematizados para aplicações e não por terem passado 

pela transposição didática. 
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CAMPO 

Na Mecânica 

O campo gravitacional é uma região no espaço onde, por ser uniforme, a razão entre a 

força gravitacional ( F
r

) e a massa (m) de um corpo é sempre igual ao valor do campo 

gravitacional ( g
r

), ou seja, a aceleração da gravidade: g
m
F r
r

= , onde g
r

 é o mesmo (módulo, 

direção e sentido) para qualquer ponto dessa região considerada. (NUSSENZVEIG, 1981) 

Apesar das coleções do ensino fundamental 1, tanto em (A1) quanto em (A2), 

abordarem a força da gravidade, ainda não trabalham a idéia de campo gravitacional. 

No volume (B1d), a concepção predominante é de que o campo gravitacional 

armazena energia potencial gravitacional o que fica claro no seguinte trecho: “Nessas 

situações a energia potencial gravitacional está armazenada no campo gravitacional, e é a 

força de atuação da Terra que atrai a água e forma quedas d’água” (PEREIRA et.al., 2002, p. 

83). Nessa frase encontra-se a concepção de que o campo armazena energia, resultado 

também encontrado por Krapas e Silva (2005), e que se apresenta como um distanciamento 

horizontal da ciência de referência. 

No Eletromagnetismo 

CAMPO ELÉTRICO 

Atualmente, campo é concebido como o mediador das interações entre partículas e 

também como lócus de armazenagem de energia, na concepção original de Maxwell. 

(KRAPAS e SILVA (2005)) 

A coerência em relação à concepção de campo continua no volume (B1d) porque os 

campos eletromagnéticos, para os autores, também armazenam energia, mas neste caso, é a 

energia potencial química que se encontra nas ligações químicas das moléculas e pode ser 

liberada em certas reações químicas. 

O campo elétrico pode ser medido em N/C, portanto, a grandeza que é associada a ele 

é a força por unidade de carga e não energia. E essa idéia da energia localizada nas ligações 

químicas está ultrapassada, pelo menos em relação ao conhecimento referenciado da química 

como é possível verificar no trabalho de Bizzo et.al. (2006) cuja concepção é: 
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O uso do termo: energia química pode agir como um 
obstáculo a aprendizagem uma vez que, na verdade, o que 
é convertido em calor, luz e/ou em outras formas de 
energia, não é a energia química armazenada numa 
determinada substância (alimentos e combustíveis), mas 
sim o saldo energético do processo de transformação que 
o alimento/combustível e os comburentes sofrem. Dentre 
os diversos fatores que contribuem para a produção de 
energia, os mais significativos são os referentes à quebra e 
à formação de novas ligações químicas intra e 
intermoleculares (p. 6). 

 

Como o próprio nome indica, ‘eletromagnético’ descreve campos elétricos e 

magnéticos e não apenas campos elétricos, como se encontra no volume (B2d): 

“Eletromagnético: relativo a propriedades dos campos elétricos” (GOWDAK e MARTINS, 

2002, p. 172) 

O conceito de CAMPO não é abordado nas séries iniciais do ensino fundamental e é 

pouco tratado nas séries finais, mas as poucas abordagens coincidem ao considerar que os 

campos gravitacional e elétrico armazenam energia. Essa concepção é também observada por 

Krapas e Silva (2005) num estudo da polissemia do conceito de campo encontrada em livros 

para o ensino médio e cursos de graduação. Nesse caso, não há distanciamento horizontal da 

ciência de referência, mas sim vertical. Comparando estes resultados com os obtidos por 

Krapas e Silva (2005), é possível afirmar que o rigorismo encontrado nas coleções do ensino 

fundamental está além das expectativas quanto ao conteúdo para esse nível de escolaridade. 

Isto é, Krapas e Silva (2005) encontraram esses resultados em livros para os ensinos médio e 

universitário enquanto esta pesquisa obteve os mesmos resultados em coleções para o ensino 

fundamental. 

 

CAMPO MAGNÉTICO 

Na concepção de Holton (1988), o campo magnético de uma corrente elétrica é o 

conjunto das linhas de força circulares e concêntricas geradas em torno de um fio percorrido 

por uma corrente elétrica. Essas linhas de força gerariam a ação de uma força magnética sobre 

uma carga posicionada nessa região. 

No volume (A2c), a seguinte frase caracteriza o conceito de pólo terrestre como um 

ponto e, na verdade, é uma região: “levemente achatada em dois pontos opostos chamados 

pólos: pólo norte e pólo sul” (OLIVEIRA, 2002, p. 15). Os pólos da Terra não são pontos, 
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mas sim, regiões. Esse problema pode ser resultado da referência em mais de um tipo de 

conhecimento. 

O livro (B1d) associa erroneamente sinais positivo e negativo respectivamente, aos 

pólos norte e sul do ímã. 

 

 

 

 

E a figura ilustrativa do campo magnético terrestre, também nesse volume, apresenta 

um ímã no interior do planeta o que faz referência ao modelo de Gilbert para explicar esse 

campo. No entanto, nesse modelo, o ímã fictício teria seu pólo sul magnético apontando para 

o norte geográfico e não é o que ilustra a figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O magnetismo desenvolvido no ensino fundamental faz referência ao modelo de 

Gilbert, um dos dois modelos explicativos para essa propriedade da Terra. O outro modelo, 

mais atual que ainda se encontra em fase de investigação, explica o campo magnético terrestre 

pela existência de materiais ferromagnéticos em altas temperaturas que os deixariam num 

estado plasmático e em constante movimento no núcleo da Terra, gerando correntes elétricas. 

Mas, como esse é um modelo que ainda se encontra em pesquisa, os livros da física de 

referência utilizam o modelo de Gilbert. Tal modelo, apresentado no século XVI no livro “De 

Magnete”, explicou o magnetismo terrestre imaginando a Terra como um gigantesco ímã com 

Figura 3 – Ímã com correspondência entre cargas elétricas e pólos magnéticos ((B1d) - p.136). 

Figura 4 – Representação do campo magnético 
terrestre e do ímã imaginário que explica essa 
propriedade ((B1d) - p.139). 
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o pólo sul magnético posicionado aproximadamente na mesma direção do pólo norte 

geográfico. Essa diferença no posicionamento entre os pólos magnético (sul) e geográfico 

(norte), explicaria o pequeno desvio, chamado de declinação magnética, que já foi constatado 

entre as direções dos eixos magnético e geográfico da Terra. 

Na página 140 do livro (B1d), os autores afirmam que, se um pedaço de ferro cair ou 

for “sacudido”, perderá sua força magnética. O pedaço de ferro não possui força magnética, 

mas domínios magnéticos que se alinham quando sujeitos a um campo magnético e sofrem a 

ação da força magnética. Os materiais ferromagnéticos não perdem essa propriedade apenas 

com algum impacto, essa é uma característica de seu arranjo estrutural. 

No volume (B4d), “A energia magnética que flui de um ímã apresenta um sentido 

invariável, ou seja, sai do pólo norte do ímã (que fica voltado para o pólo norte geográfico da 

Terra), dá a volta em torno dele e entra pelo pólo sul” (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 

207). Nesta frase encontra-se a correspondência entre as linhas do campo magnético e a 

energia magnética, concepção que não se encontra na ciência de referência o que indica um 

distanciamento horizontal. 

Ainda nesse volume, o pólo norte geográfico é confundido com o pólo norte 

magnético que estão exatamente em lados opostos. Portanto, onde os autores usam ‘energia 

magnética’ seriam as linhas do campo magnético terrestre que, por meio da convenção, 

devem “sair” do sul geográfico e “chegar” no pólo norte geográfico, que coincidem 

respectivamente com norte magnético e sul magnético. 

Nesse mesmo volume, a definição de campo magnético apresenta informações 

incompletas que pouco esclarecem e ainda utilizam termos que não fazem parte do conteúdo. 

O trecho selecionado é o seguinte: “O campo magnético3 de um ímã é toda região que o 

cerca, em todos os planos, por onde atuam as linhas invisíveis” (PEREIRA et.al, 2002, p.207). 

Isto é, a região de atuação do campo é infinita, mas o campo não tem a mesma intensidade 

nesse infinito e não há significado físico para as ‘linhas invisíveis’. 

Na página seguinte, mais uma explicação com informação incompleta, agora num 

quadro explicativo a respeito do campo magnético terrestre que acaba fornecendo uma 

explicação em círculo, isto é, usa um sinônimo ou uma qualidade do próprio conceito para 

explicá- lo: “A área ao redor de qualquer ímã, onde seu magnetismo pode ser detectado, é 

chamada de campo magnético” (PEREIRA et.al., 2002, p. 208). Krapas e Silva (2005) 

                                                 
3 Grifo do autor. 
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afirmam que esse tipo de explicação encerra em si mesma, ou seja, se fecha e demonstra uma 

falta de compromisso na apropriação do conceito. 

Na explicação do diagnóstico por ressonância magnética, os autores afirmam que o 

paciente fica submetido a uma intensa força magnética quando, na realidade, é um campo 

magnético forte. Ou seja, trocam força magnética por campo magnético ou utilizam tais 

palavras como sinônimas. 

A abordagem do conceito de CAMPO no magnetismo foi a que mais apresentou 

distanciamento da ciência de referência com concepções que confundiam os pólos magnéticos 

com cargas elétricas positivas e negativas e também com os pólos geográficos. 

 

FORÇA 

 Na Mecânica 

 Segundo a física de referência representada por Nussenzveig (1981), que a aceleração 

da gravidade ou simplesmente gravidade (g
r

) representa o valor do campo gravitacional. 

Portanto, é esse campo, por meio da força gravitacional associada, que atrai todos os corpos 

na superfície da Terra. 

 Força, de maneira geral, é a ação que altera o estado de movimento. (NUSSENZVEIG, 

1981) 

 A força da gravidade no livro (A1c) é definida como “uma força que atrai todas as 

coisas para bem perto da Terra. (...) Essa gravidade segura tudo e todos na superfície da 

Terra” (Oliveira, 2002, p. 17). O conceito de gravidade está como sinônimo de força 

gravitacional ou peso. Comparando com a ciência de referência, por ser um livro de ensino 

fundamental para as séries iniciais, o laxismo é aceitável porque a conceituação não está 

incorreta apenas simplificada para se adequar a essa faixa etária. 

A respeito da lei da gravitação universal no volume (B1d) há o seguinte enunciado: “A 

matéria atrai matéria na ordem direta do produto das massas e na ordem inversa do quadrado 

das distâncias que separam os corpos”. (PEREIRA et.al., 2002, p. 20). E a figura que segue 

mostra pára-quedistas caindo atraídos pela força da gravidade e apresenta uma legenda que 

diz que estes caem em direção ao solo. No entanto, pela figura, essa direção não fica clara, 

porque só mostra os pára-quedistas no céu e nenhuma imagem da Terra. 
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No livro (B2c), o conceito de força é desenvolvido primeiro, a respeito da força de 

gravidade como sinônima de força gravitacional e peso e depois, força como “causa da 

mudança da velocidade do movimento de um corpo ou de sua deformação”. (GOWDAK e 

MARTINS, 2002, p. 177). Ou seja, a força que age sobre os corpos puxando-os para baixo, ao 

centro da Terra, é a força da gravidade ou o peso e os demais tipos de forças agem alterando o 

movimento ou causando deformação. 

Para o ensino fundamental, essas concepções estão dentro do rigorismo adequado 

porque se aproximam da física de referência, como é possível perceber comparando com o 

texto de Nussenzveig (1981, p. 103) a seguir: 

o movimento é afetado pela ação do que costumamos 
chamar de ‘forças’. (...) exercendo ‘forças’ deste tipo, 
somos capazes de colocar objetos em movimento ou, 
mais geralmente, alterar seu estado de movimento. 

 

No volume (B3d), força da gravidade é tratada como sinônimo de força gravitacional, 

força-peso e apenas peso. O que está próximo da física de referência para o ensino 

fundamental. 

Para responder a questão: “O que mantém os astros juntos?”, apresentada no volume 

(B3a), (LUZ e SANTOS, 2002, p. 24), os autores explicam que a força de atração 

gravitacional ocorre entre objetos e do que ela depende: “Objetos com muita massa exercem 

grande atração sobre aqueles que estão próximos e são muitíssimo menores do que eles” 

(LUZ e SANTOS, 2002, p. 25). No entanto, a explicação é apenas para a atração dos planetas 

Figura 5 – Pára-quedistas em queda livre ((B1d), p. 20). 
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sobre os corpos em sua superfície e não entre um planeta e outro que os mantêm, ou seja, 

além de não responder a questão, não aborda a atração gravitacional em todo o seu domínio. 

No volume (B4a), a definição de força gravitacional como aquela que “atrai os corpos 

celestes fazendo com que sigam o seu trajeto dentro da galáxia, a Via Láctea” (GONÇALVES 

e OLIVEIRA, 2002, p. 219), é pouco precisa e diferente do que é encontrado nos livros da 

física de referência. No entanto, no volume da oitava série essa questão é retomada e corrigida 

ao identificar força-peso com força de atração gravitacional entre os corpos. 

No volume da quinta série é abordado apenas o aspecto de atração entre corpos 

celestes, mesmo assim, de maneira incompleta e, no exemplar da oitava série, o domínio do 

conceito se completa, porque trata da força de atração gravitacional na superfície da Terra. 

Esse é um procedimento esperado dentro de uma coleção de ciências para o ensino 

fundamental porque assim, os conceitos são construídos por meio da abordagem em espiral, 

ou seja, num primeiro momento, o conceito é tratado numa abordagem adequada a primeira 

faixa etária correspondente, neste caso, aos alunos de quinta série e depois, quando os alunos 

mudaram de faixa etária e de série, têm uma nova abordagem ampliada do mesmo conceito 

para, ao final da escolaridade do ensino fundamental, ter construído minimamente o conceito 

trabalhado e que, eventualmente, será necessário no próximo nível da escolaridade básica, o 

ensino médio. 

A respeito da força de maneira geral, o volume (B4d) identifica como “o agente capaz 

de mudar o estado de movimento de um corpo, ou seja, mudar a velocidade do corpo”. 

(GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 159). Depois de falar de força anteriormente, só a 

define agora como um agente que muda o movimento. No entanto, na explicação da terceira 

lei de Newton, força é definida como a ação que atua sobre um corpo: ora força é o agente e 

ora é a ação. 

Ainda no volume (B4d), os autores classificam as forças em dois tipos: de contato e de 

campo. No entanto, essa classificação não ocorre na física de referência indicando que pode 

ser um recurso didático. 

Os resultados do conceito de FORÇA na mecânica não apresentaram distanciamento 

dos conteúdos da física de referência e pela primeira vez entre as coleções analisadas com a 

abordagem em espiral dos conceitos. 
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No Eletromagnetismo 

Em Purcell (1973), força magnética é conceituada como ação à distância que atua na 

atração ou repulsão entre dois fios condutores percorridos por corrente elétrica. Ocorrerá 

atração ou repulsão em função dos sentidos das correntes. 

O livro (B1d) associa a noção de influência à força magnética ao explicar: “As forças 

magnéticas do ímã agem à distância. Isso porque o ímã exerce a sua volta uma influência. 

Então dizemos que nessa região existe um campo magnético” (PEREIRA et.al., 2002, p. 138). 

Neste caso, a força magnética é conceituada como ação à distância. 

 

Na análise das coleções com relação ao conceito de FORÇA pode-se identificar os 

seguintes aspectos: 

a) força da gravidade é sinônimo de força gravitacional e peso; 

b) força, de maneira geral na mecânica, causa mudança na velocidade de um corpo ou 

ainda altera o estado de movimento. 

O primeiro aspecto, da força da gravidade, não é muito comum em livros do ensino 

médio, mas como se trata de uma coleção do ensino fundamental, faria parte daquilo que é 

permitido, que faz parte do laxismo associado a esse conceito, porque Nussenzveig (1983) 

mostra que Newton usava esses dois termos como sinônimos: “tendo então comparado a força 

necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra” 

(p. 313). 

E a noção de força alterando a velocidade, é a concepção que os autores utilizam para 

introduzir a segunda lei de Newton por meio de uma expressão matemática que inclui a 

aceleração, medida dessa variação de velocidade. 

Um procedimento que foi identificado na análise do conceito de força é a apresentação 

de duas ou mais concepções para o mesmo conceito. De maneira geral, a primeira 

conceitualização é incompleta ou afastada da física de referência e a segunda, na maioria das 

vezes, se encontra mais próxima da referência. Quando isso ocorre de um volume para outro, 

é justificado pela ampliação do conceito nas séries subseqüentes, mas, quando as duas 

concepções se encontram no mesmo volume, cria-se uma incoerência que pode dificultar a 

compreensão por parte dos alunos. 
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PRINCÍPIOS 

Na Mecânica 

Os princípios da dinâmica ou leis de Newton para o estudo do movimento apresentam 

os seguintes enunciados: 

A 1ª Lei é a Lei da Inércia 4: ‘Todo corpo persiste em seu 
estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a 
menos que seja compelido a modificar esse estado pela 
ação de forças impressas sobre ele. (NUSSENZVEIG, 
1981, p. 110) 
 
A 2ª lei de Newton é o princípio fundamental da 
dinâmica, (...) é a lei básica que permite determinar a 
evolução de um sistema na mecânica clássica. A 1ª lei 
pode ser considerada como um caso particular da 2ª lei.  
(NUSSENZVEIG, 1981, p. 116) 
 
3ª Lei de Newton: A toda ação corresponde uma reação 
igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos 
um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em 
sentidos opostos. (NUSSENZVEIG, 1981, p. 123) 
 

No volume (B1d), a inércia é conceituada e relacionada às noções de força e momento. 

No entanto, a idéia de momento como sinônimo de estado ou situação não concorda com a 

forma desse conceito na mecânica, além disso, afirma, apenas para o professor, que esse 

termo foi utilizado por Isaac Newton em Principia (1686). É correto que Newton usou o 

termo ‘momentum’ em suas leis, mas não com o significado apresentado nessa coleção. Na 

unidade dois que vem em seguida, à página 90, os autores definem força como influência que 

altera o momento de um corpo e definem momento como o produto da massa pela velocidade. 

Essa definição difere da definição de momento fornecida anteriormente onde é tratado como 

sinônimo de estado ou situação de um corpo, mas agora, o momento é definido como se 

encontra na física de referência, como o produto entre massa e velocidade. 

Neste caso, não se trata de uma abordagem em espiral, mas sim, uma incoerência 

dentro do volume, porque o mesmo conceito é abordado num único volume o que significa 

para a mesma faixa etária e não prescinde dessa primeira concepção para construir a segunda. 

Apenas a segunda conceituação de momento não se distancia da física de referência. 

A coleção (B2) não aborda nenhum dos princípios da dinâmica, mas, no livro da 

sétima série (B2c), desenvolve conceitos isolados que estão relacionados a esses princípios, 

são eles: movimento, velocidade, aceleração e forças. 

                                                 
4 Grifo do autor. 
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Na coleção (B3) há conteúdos de mecânica nos volumes da quinta e oitava séries. No 

primeiro, massa é definida como quantidade de matéria, conceito utilizado na explicação da 

intensidade da atração gravitacional entre os corpos celestes, mas no volume para a oitava 

série, o conceito é retomado com essa concepção e com certa ampliação, porque relaciona 

com a inércia de um corpo: “A massa de um corpo, que é a medida da quantidade de matéria 

que ele possui, é também a medida de sua inércia” (LUZ e SANTOS, 2002, p 57). E inércia é 

a “tendência que um corpo tem de manter-se em repouso (quando parado) ou em movimento 

uniforme (quando em movimento)” (LUZ e SANTOS, 2002, p. 57). Assim, a ampliação do 

conceito implica na realidade numa correção, ou seja, numa aproximação da física de 

referência que não ocorria com a concepção utilizada no volume da quinta série. E o conceito 

de inércia dessa coleção no volume (B3d) é muito próximo da física de referência. 

No volume (B3d), para abordar como ocorrem os movimentos, os autores 

desenvolvem entre as páginas 56 e 58, as três leis de Newton sendo que na segunda lei, 

apresentam a relação entre força, massa e aceleração para, mais adiante, ilustrá-la com o 

estudo dos conceitos de peso, massa e gravidade. 

Ainda a respeito dos princípios da dinâmica no volume (B4a), na explicação da 

primeira lei de Newton cita força resultante igual a zero, mas não explica seu significado. 

No início do volume (B4d), define massa como quantidade de matéria, mas no final 

desse mesmo volume, retoma esse conceito e corrige para massa como uma grandeza que 

mede a inércia de um corpo. Mais uma vez, uma possível incoerência dentro do mesmo 

volume a respeito de um conceito. 

Nas páginas 158 e 159 do volume (B4d), para analisar a relação entre força e 

movimento, os autores trabalham com as três leis de Newton, com os seguintes enunciados 

para cada uma: 

Primeira lei: Todo corpo permanece em seu estado de 
repouso ou em movimento (retilíneo e uniforme) até que 
uma força aja sobre ele . 
 
Segunda lei: Se uma força atuar sobre um corpo, essa 
força altera o estado de movimento do corpo (na razão 
direta do produto de sua massa (m) pela aceleração (a)) 
que ela adquire. 
 
Terceira lei: Sempre que uma força atuar sobre um corpo 
(ação), esse reage e aplica uma força de mesma 
intensidade e direção, mas em sentido contrário (reação). 
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Essa abordagem das leis de Newton se encontra muito próxima daquela utilizada em 

livros do ensino médio, com exceção da apresentação de expressões matemáticas associadas 

às leis. Portanto, esse tipo de tratamento mostra um rigorismo não muito comum nos livros de 

ciências do ensino fundamental e que acabam aproximando-os da física de referência por uma 

certa apropriação da abordagem do ensino médio. Apesar da aproximação epistemológica, há 

um distanciamento com relação a adequação da abordagem à faixa etária. 

Nas coleções dos ensinos fundamentais para as séries iniciais e finais não é muito 

comum a abordagem dos princípios fundamentais de física, mas quando o fazem se 

restringem aos princípios da dinâmica por incluir conceitos centrais fortemente trabalhados na 

ciência das séries iniciais da educação básica. Esses conceitos são massa e peso. Em geral, 

massa aparece associada à definição de inércia e conseqüentemente, relacionada à primeira lei 

de Newton e peso, às vezes, é tratado juntamente com a segunda lei, como uma das forças que 

ilustram a sua aplicação onde a aceleração do corpo é igual a aceleração da gravidade. 

Os princípios da termodinâmica e do eletromagnetismo não estão presentes em 

nenhuma das coleções analisadas provavelmente por serem inadequados para estudantes do 

ensino fundamental e principalmente, por serem de difícil aplicação prática que pudesse 

ilustrá- los. 

 

MASSA 

 Feynman (1967) define massa como uma “medida quantitativa da inércia” (p. 9-1) e 

para Nussenzveig (1981), é o “coeficiente de inércia m associado à partícula sobre a qual age 

a força”. (p. 114) 

 No volume (B1a), a massa de um corpo é definida como a medida da sua quantidade 

de matéria, mas no mesmo trecho, descreve massa de um corpo como a sua medida da inércia. 

Essas duas descrições se contradizem estando a primeira distanciada da física de referência e 

a segunda, mais próxima. 

No volume (B1d) há o mesmo problema com a concepção de massa, porque no 

capítulo um associa massa à inércia, mas no capítulo três, ambos na unidade um, define massa 

como quantidade de matéria de um corpo. Essa mesma concepção se repete no capítulo dois 

da unidade dois. Assim, apesar da primeira associação estar mais próxima da física de 

referência, na segunda há um distanciamento porque essa concepção não é utilizada nos 

conhecimentos físicos da referência. Esse tipo de movimento de aproximação e afastamento 
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da física de referência indica uma incoerência dentro do volume, com relação a um dado 

conceito. 

 

TEMPERATURA 

Segundo Feynman (1967), “a energia cinética média das moléculas é uma função da 

temperatura”. (p. 39-10) 

No que se refere à unidade de temperatura, no volume (A2c), o problema se encontra 

no reforço de um erro bastante comum: utilizar a unidade “grau” (º) como medida de 

temperatura. Esse é um erro que se repete no cotidiano, mas que as aulas de ciências devem 

procurar corrigir e não reforçar como ocorre quando o livro apresenta a foto de um 

termômetro de rua indicando a temperatura ambiente apenas com o símbolo “ º ”, sem 

nenhum comentário que propicie uma discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse problema também aparece no texto: “a temperatura média da Terra em torno de 

16 graus. Sem eles, a temperatura da Terra nunca passaria de 27 graus negativos”. 

(OLIVEIRA e PAVELTCHUK, 2002, p. 43) e novamente “... zero grau ...” (OLIVEIRA e 

PAVELTCHUK, 2002, p. 56). 

Numa apresentação de unidades de temperatura, no livro (B1a), 100ºC é identificada 

como cem graus centígrados o que está incorreto porque essa escala de temperatura é 

centígrada, isto é, possui 100 divisões, mas refere-se especificamente à escala celsius. Além 

disso, a palavra ‘centígrada’ é apresentada como sinônimo de celsius, mas isso não é correto, 

porque a escala kelvin também é centígrada. Esse problema com a nomenclatura também 

ocorre no volume da oitava série dessa coleção, no anexo onde são apresentadas as unidades 

de medida de temperatura. 

Figura 6 - Termômetro de rua ((A2c), p. 35). 
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No volume (B4d), uma observação indica imprecisão no texto explicativo da escala 

kelvin. Os autores justificam que esta escala é chamada de escala absoluta porque o valor zero 

de temperatura está associado a um estado mínimo de agitação das moléculas. No entanto, a 

temperatura zero kelvin (0 K em símbolos) ou zero absoluto, corresponde ao estado no qual 

todas as moléculas estariam paradas, ou seja, sem agitação alguma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALOR 

Nos conteúdos de física térmica da coleção (A2) há vários problemas desde unidades 

de temperatura até erros de nomenclatura. “A temperatura do ar indica a presença de mais ou 

menos calor, que faz com que os dias sejam mais quentes ou mais frios” (OLIVEIRA e 

Figura 7 – Texto a respeito de unidades de medida de temperatura ((B1a), p. 151). 



 

 

44 

PAVELTCHUK, 2002, p.35). Esta frase associa o significado de calor a uma substância que 

pode estar localizada em um corpo ou local e a maior ou menor quantidade dessa substância 

‘calor’ indicaria respectivamente, maior ou menor temperatura. Essa concepção está 

ultrapassada há muito tempo. No entanto, para livros das séries iniciais do ensino fundamental 

é possível porque faz parte do conjunto de conhecimentos em que se admite um certo 

laxismo, neste caso justificado por coincidir com a concepção de calor que predominou nas 

ciências até final do século XVIII, época em que “A hipótese mais aceita considerava o calor 

como uma substância fluida indestrutível que ‘preencheria os poros’ dos corpos e se escoaria 

de um corpo mais quente a um mais frio. Lavoisier chamou essa substância de ‘calórico’” 

(NUSSENZVEIG, 1983, p. 269). 

A concepção de calor como matéria transferida dominou os conhecimentos físicos 

durante vários séculos e só foi superada no século XIX, a partir das observações de Benjamin 

Thomson (ou conde de Rumford), ainda no final do século XVIII. Thomson supervisionava a 

perfuração de canhões e não conseguia identificar a passagem do calórico que, como 

substância que escoaria de um corpo para outro e assim aumentaria a temperatura do segundo, 

deveria modificar a massa dos corpos em interação. Assim, com a idéia de que “o calor não 

passa de um movimento vibratório que tem lugar entre as partículas do corpo” (Thomson 

apud Nussenzveig, 1983, p. 271), Thomson conseguiu explicar o aquecimento durante a 

perfuração. E, segundo Nussenzveig (1983), somente com uma demonstração prática da 

máquina a vapor de James Watt, também no final do século XVIII, foi estabelecida a relação 

entre calor e energia. 

 

MUDANÇA DE ESTADO 

 Na página 24 do livro (A2b) é apresentada uma turbina de vento utilizada nas salinas 

para bombear água do mar em tanques e obter sal, por evaporação. No entanto, esse tipo de 

turbina não é tratado nos livros da física de referência para físicos, talvez seja para 

engenheiros. 

A mudança de estado de líquido para gasoso recebe o nome de vaporização e não 

evaporação, como está no livro (A2c). Além disso, o autor afirma, na seção sobre mudança de 

estado, que a evaporação é rápida. No entanto, o processo rápido é a vaporização e a 

evaporação é lenta e pode ocorrer em qualquer temperatura, diferente da vaporização que 

ocorre numa temperatura fixa, para uma dada pressão atmosférica. Nesse caso, quando o autor 
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afirma que a água evapora durante a mudança de estado, cria uma incoerência na coleção 

porque no volume da segunda série, na página 31, o autor apresenta as transformações 

sofridas pela água na natureza e aí sim ocorre evaporação, em qualquer temperatura, enquanto 

nesta situação do volume da terceira série, a água precisa estar a 100ºC para mudar do estado 

líquido para gasoso. A incoerência ocorre também na página 57 porque, ao explicar a chuva, o 

autor afirma “O calor do Sol faz a água dos oceanos, rios e lagoas evaporar...”, fenômeno que 

é diferente daquele citado no início da página a respeito da mudança de estado físico. Vide 

anexo 1 (extraído do volume (A2c), p. 57). 

Nas explicações para a mudança de estado físico, calor é concebido como a energia 

térmica que altera a agitação dos átomos que constituem o corpo que sofre a mudança. Mas, 

durante essa mudança de estado que ocorre numa temperatura fixa, para cada substância, a 

energia térmica recebida pelo corpo é apenas utilizada para mudar o arranjo organizacional do 

estado inicial do corpo para o estado final e, portanto, não altera a temperatura do corpo 

enquanto a mudança entre os estados não se completar. Ou seja, durante a mudança de estado 

físico de um corpo constituído por determinada substância, a transferência de energia térmica 

só provoca essa mudança do estado físico sem alterar a temperatura. Em geral, essa 

concepção é de difícil compreensão, porque o conhecimento de senso comum associa 

necessariamente a transferência de energia térmica a uma alteração na temperatura e isso não 

ocorre durante esse fenômeno. 

Quando o aspecto da manutenção da temperatura durante a mudança de estado não é 

tratado no livro de ciências do ensino fundamental, pode dificultar a compreensão do conceito 

de calor latente que o aluno terá no ensino médio. 

Mais uma vez é possível perceber a incongruência dentro desta coleção com relação 

aos conceitos de vaporização e evaporação na física térmica. No volume (A2d), a explicação 

está correta, mas é incoerente com as afirmações do volume (A2c). 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Trecho do texto a respeito de vaporização e evaporação ((A2d), p. 122). 
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No volume (B1a), quando as autoras explicam o aquecimento de uma substância, 

afirmam que, ao aquecer, o movimento “aumenta a intensidade dos choques entre as 

partículas (moléculas) da matéria” (PEREIRA et.al., 2002, p.92). No entanto, esses choques 

só ocorrem quando a substância se encontra no estado gasoso, porque, no estado sólido, 

Figura 9 – Texto a respeito dos conceitos de vaporização e evaporação ((A2c), p. 57). 
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durante o aquecimento, as moléculas estão presas umas as outras e, portanto, apenas vibram 

em torno de posições fixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na coleção (B1), mas no volume da oitava série (B1d), os autores conceituam 

equilíbrio térmico, mas não dizem que a transferência de energia térmica que ocorre antes de 

atingir esse estado só se realiza entre corpos com temperaturas diferentes e sempre se dá do 

corpo de maior para o de menor temperatura, ou seja, não explica como o equilíbrio térmico 

se efetiva. 

No volume (B4a), “Para ocorrer mudança de estado físico, é necessário mudança de 

temperatura, ou seja, é necessário fornecimento de calor (aquecimento) ou retirada de calor 

(resfriamento), bem como o aumento ou diminuição de pressão” (GONÇALVES e 

OLIVEIRA, 2002, p. 48). Essa informação é incorreta porque a mudança de estado ocorre à 

temperatura constante e todo calor que o corpo recebe ou perde é utilizado apenas para a 

mudança de estado e não para o aumento da temperatura. E o outro se encontra na utilização 

incorreta do conceito de vaporização, quando o correto seria evaporação por se tratar da 

passagem do estado líquido para o gasoso em qualquer temperatura ambiente. No texto, logo 

Figura 10 – Texto a respeito da agitação das moléculas e a energia ((B1a), p. 92). 
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em seguida, o autor mostra a incoerência porque aí sim, afirma corretamente que evaporação 

é um tipo de vaporização. Cuidado parecido é necessário com a diferenciação entre as 

mudanças de estado nas quais o calor é retirado do corpo, como condensação e liquefação. A 

condensação ocorre em qualquer temperatura e liquefação ocorre numa temperatura bem 

definida. Usa-se condensação quando um vapor passa para líquido e lique fação quando um 

gás passa para líquido, sendo gás toda substância que, ao natural, encontra-se no estado 

gasoso e vapor é uma substância que se encontra no estado gasoso instável, ou seja, ao natural 

é encontrada no estado sólido ou líquido e quando passa para gasoso recebe o nome vapor. 

No que se refere às conseqüências do aumento de temperatura do ar, o volume (B4a) 

traz a figura de uma cidade norte-americana com o ar bastante poluído e a legenda indica 

inversão térmica, mas esse tema não é abordado em nenhum trecho do livro, a única relação 

possível, mas sem explicação por escrito, é com uma figura explicativa da inversão térmica da 

página 130. Essa figura se encontra junto à descrição de uma atividade experimental, mas 

nada indica a relação entre uma e outra. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Imagem de cidade com 
inversão térmica ((B4a), p. 115). 
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CARGA E CORRENTE ELÉTRICA 

Em duas figuras no volume (A2d), a representação da circulação da corrente elétrica 

não está no sentido convencionado, mas sim, no sentido de circulação dos elétrons. Talvez 

essa representação não formal se justifique num livro para o ensino fundamental, mas estaria 

incorreta num livro para o ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Figura apresentada em atividade 
experimental ((B4a) - p.130). 

Figura 13 - Circuito com sentido da 
corrente elétrica invertida ((A2d, p.135). 
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De maneira geral, assim como acontece no volume da quarta série desta coleção, o 

livro de ciências que aborda eletricidade utiliza o termo ‘eletricidade’ como sinônimo de 

corrente elétrica que, na física de referência, é definida como sendo constituída pelo 

movimento ordenado de elétrons. Mais uma vez, essa concepção é possível para estudantes do 

ensino fundamental, mas precisa ser retomada e aprofundada posteriormente para que a 

construção do conceito de corrente elétrica seja adequada e para tanto, é preciso considerar 

que os elétrons são as partículas constituintes da corrente e que, às vezes, se comportam como 

ondas, algo que seria impossível estudar a partir de um conceito como eletricidade. 

No volume (B1d) há um quadro com sinais positivos e negativos, mas não há legenda 

que explique o significado. 

 

 

 

 

 

 

 

Na seção do livro (B1d) que define corrente elétrica como o movimento de cargas 

elétricas, logo em seguida, os autores afirmam que há dois tipos de carga elétrica, negativas e 

positivas. Dessa maneira, é possível concluir que os dois tipos de carga se deslocam. 

 

 

Figura 14 - Circuito com sentido da corrente elétrica invertida ((A2d), p. 139). 

Figura 15 - Imagem sem legenda do volume ((B1d), p. 128). 
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No volume (B2d), frases com informações parciais ou idéias simplificadas podem 

gerar dificuldades na compreensão dos alunos. 

Uma frase que pode fornecer a idéia errada: “... o elétron possui uma quantidade de 

eletricidade muito pequena...” (GOWDAK e MARTINS, 2002, p.209). Isso é verdade se 

‘eletricidade’ for sinônimo de carga e assim, um elétron tem 1810.
25,6
1 − C de carga, mas essa 

frase dá idéia de que o elétron armazena eletricidade, ou seja, energia elétrica. 

Duas figuras ilustrativas da mesma situação indicando noções diferentes também 

podem gerar problemas, como ocorre nas figuras a seguir. Em ambas há a representação de 

elétrons se deslocando num fio condutor, mas em cada uma o elétron é identificado com outro 

elemento, ora com carga elétrica e ora com energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Texto a respeito da constituição da corrente elétrica ((B1d) - p.132). 
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As afirmações a seguir indicam que o volume (B3a) utiliza a palavra ‘eletricidade’ 

como sinônima de carga elétrica. São elas: “As nuvens estão carregadas de eletricidade...” e 

“Pode igualmente acontecer de pularem faíscas da nuvem para a terra (que também possui 

eletricidade)” (LUZ e SANTOS, 2002, p. 152). Este é um bom exemplo do laxismo só 

possível nos livros do ensino fundamental, isto é, apesar do distanciamento da física de 

referência, é permitido o uso do termo ‘eletricidade’ no lugar de carga elétrica durante os 

primeiros anos da escolaridade básica. 

Figura 17 – Imagens nas quais diferentes conceitos são associados à corrente elétrica. ((B2d), p. 
207) 
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No volume (B3d), carga elétrica transporta eletricidade: “processos de eletrização 

consistem, então, na transferência de eletricidade de um corpo a outro por meio de minúsculas 

partículas portadoras de carga elétrica” (LUZ e SANTOS, 2002, p. 97). 

Assim, há uma incoerência entre os volumes dessa coleção: ora carga elétrica e 

eletricidade são as mesmas, ora carga transporta eletricidade. 

No volume (B4d), na seção a respeito dos processos de eletrização, a falta de 

apresentação de pré-requisitos, como a descrição de condutores e isolantes elétricos, cria 

obstáculos à aprendizagem. 

Na eletrização por atrito entre materiais de mesma natureza, os autores afirmam que 

não haverá eletrização, mas não explicam o porquê. Isso ocorre também no parágrafo anterior 

por não explicar quais materiais tendem a perder e a receber elétrons ao serem atritados, 

simplesmente afirma que o plástico perde elétrons quando atritado com seda que, por sua vez, 

receberia elétrons. 

A não abordagem do que são condutores e isolantes acarretou também um problema 

na explicação do processo de eletrização por indução, porque os autores utilizam os termos 

indutor e induzido sem explicar seu significado e conseqüentemente, sem acrescentar que o 

corpo induzido deve ter mais elétrons livres que o indutor e conseqüentemente tenham maior 

mobilidade. Segundo Holton (1988, p. 590), 

O grau exato de mobilidade das cargas em corpos 
distintos depende muito das circunstâncias experimentais  
e realmente não é possível uma divisão contundente. 

Também quando os autores afirmam que a água é um bom isolante elétrico, além de 

não terem explicado quais são as características desse tipo de material, não citaram em quais 

condições a água torna-se isolante, ou seja, quando possui baixa concentração de íons. O fato 

de não explicar completamente essa afirmação, pode ser ainda mais complicado porque, pelo 

senso comum e por situações do cotidiano que o aluno vivencia, a maioria das pessoas não 

considera que a água é uma substância isolante e sim condutora. Para essa explicação Holton 

(1988) afirma: 

A água perfeitamente pura não transporta as correntes 
elétricas; no entanto, a água de torneira que contém certas 
impurezas é um condutor bastante bom que se converte 
em excelente se receber uma pitada de sal ou qualquer 
substância que forme íons ao se dissolver (eletrólito). (p. 
590). 
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Para explicar a eletrização de roupas de lã em dias muito secos, apresenta a seguinte 

afirmação: “Isso se deve às pequenas faixas que surgem entre o corpo e a roupa, provocadas 

pelo escoamento de cargas elétricas” (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 196), se nota a 

palavra ‘faixas’ sem significado nesse conteúdo e que também nada esclarece. 

No quadro “Física do cotidiano”, na página 205, ainda do volume (B4d) há uma 

incoerência nas respostas às questões: na primeira resposta, os autores afirmam que não é a 

corrente que pode ferir ou matar quando esta passa pelo corpo de uma pessoa, e na terceira 

resposta, os autores afirmam exatamente o contrário: “e ela (a pessoa5) pode se ferir 

gravemente. Isso porque a corrente elétrica vai atravessar todo o seu corpo, podendo passar 

pelo coração” (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página 200, define como intensidade (i) o que deveria ser corrente elétrica apesar 

de utilizar o termo corrente corretamente num quadro anterior para explicar o cuidado que se 

deve ter com a voltagem de funcionamento dos aparelhos. Confunde eletricidade com carga 

elétrica ou elétron, porque explica que intensidade “é a quantidade de eletricidade que passa 

pelo fio condutor durante um determinado tempo (geralmente 1 segundo)” (GONÇALVES e 

                                                 
5 Grifo nosso . 

Figura 18 – Questões e respostas a respeito do choque elétrico ((B4d), p.205). 



 

 

55 

OLIVEIRA, 2002, p. 200). Além disso, intensidade é uma característica das grandezas físicas 

e não uma dessas grandezas. 

Posteriormente, para explicar o conceito de resistência elétrica, os autores afirmam: 

“Como a corrente elétrica é um deslocamento de elétrons,” (GONÇALVES e OLIVEIRA, 

2002, p. 200). Ou seja, agora utilizam e explicam corretamente o que é corrente elétrica, mas 

dessa maneira, pode induzir o aluno a pensar que corrente elétrica e intensidade são “coisas” 

diferentes. 

“Um fio condutor, ligado aos pólos (da pilha6), dá passagem a um fluxo de elétrons do 

potencial negativo ao positivo e, interiormente, em sentido contrário” (GONÇALVES e 

OLIVEIRA, 2002, p. 198). A forma como esta frase apresenta as informações pode causar 

uma interpretação errada, como se houvesse dois fluxos de elétrons, um externo ao fio e outro 

interno. 

 

3.5. Análise dos Livros de Física do Ensino Médio 

  

 ENERGIA 

Na Mecânica 

O conceito de energia no livro (A) aborda a sua importância e a relação com o 

conceito de trabalho: 

a energia representa a capacidade de realizar trabalho. 
Acreditamos que isso constitui, pelo menos, um modo de 
começar o estudo de energia. Assim, diremos que um 
corpo possui energia se ele for capaz de realizar trabalho. 
Por exemplo, uma pessoa é capaz de realizar o trabalho 
de suspender um corpo graças à energia que lhe é 
fornecida pelos alimentos que a pessoa ingere. 
(MÁXIMO e ALVARENGA, 2006. p. 275) 

 

Essa concepção apresenta a idéia de que os corpos possuem energia, ou seja, a energia 

é algo localizável, mas essa noção, mesmo que provisória, como os autores indicam, pode 

gerar conflito quando a energia térmica for abordada porque é uma forma de energia que não é 

armazenada num corpo, mas se transfere de um para outro quando há diferença de 

temperatura, como será analisado adiante. Além disso, a idéia de que a energia se encontra 

num corpo está desatualizada principalmente no exemplo da citação que se refere à energia dos 

                                                 
6 Grifo nosso. 
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alimentos, porque as referências da química têm trabalhado com a concepção de que a energia 

se encontra num sistema, e não especificamente num corpo, e que, após uma transformação ou 

reação, produz um balanço favorável ou não à liberação dessa energia na forma mais adequada 

a sua utilização. 

A definição7 de energia da coleção (B) também relaciona com a capacidade de realizar 

trabalho, mas assume a sua incompletude, porque o que interessa são as formas e 

transformações de energia: “Energia é usualmente definida como a capacidade de realizar 

trabalho, mas essa definição não é completa”. (FERRARO et.al., 2001, p.126). 

O conceito de energia, na coleção (C), é desenvolvido depois do capítulo a respeito de 

trabalho e potência que tem uma abordagem centrada nas expressões matemáticas e na análise 

de gráficos de força versus deslocamento. O trabalho é concebido como a medida da energia e 

retomado quando o autor inicia o capítulo “Energia e suas Formas” fazendo alusão a duas 

situações do cotidiano, no atletismo e numa brincadeira de criança com elástico. Apresenta as 

energias características da mecânica: cinética, potencial (gravitacional e elástica) e mecânica e 

a sua conservação, sempre utilizando situações do cotidiano como exemplo ilustrativo, sem 

explicação ou discussão, e situações típicas em livros de física com um tratamento matemático 

de aplicação das equações. Essas situações são: objetos (de pequenas dimensões) em queda 

livre; um bloco (de pequenas dimensões) escorregando numa pista de montanha-russa etc.. 

Utiliza situações do cotidiano como ilustração, mas não faz nenhuma abordagem histórica da 

energia. 

E na coleção (D), depois de desenvolver toda a dinâmica, forças, princípios, gravitação 

e estática, fecha o curso de mecânica com os capítulos “Energia” e “Trabalho e Potência”. 

O capítulo “Energia” inicia abordando os seus usos no cotidiano e sua importância na 

sociedade atual e discorre sobre as formas e transformações de energia além da conservação da 

energia mecânica, quando apresenta as energias cinética e potencial (gravitacional e elástica) e 

a energia dissipada devido ao atrito, tudo com análise de situações típicas dos livros de física 

do ensino médio, como: plano inclinado; uma massa oscilando numa mola etc.. 

O conceito de energia aparece nas três áreas da física escolhidas para análise, mas 

apresenta especificidades relacionadas a cada uma. Na abordagem de energia na mecânica, 

nenhuma das coleções adota uma definição, optam por tratar de sua importância na sociedade, 

das formas de transformação e sua conservação, com maior ou menor ênfase no aspecto de 

                                                 
7 Tratarei por definição toda frase que o autor utilizar para explicar o significado de um conceito de 
maneira a enunciar suas características essenciais e específicas. 
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utilização no cotidiano ou no conceitual e, às vezes, com ênfase em aspectos histórico-

evolutivos do conceito energia. 

Em Nussenzveig (1981, p.176), “Chama-se ENERGIA a capacidade de produzir 

trabalho 8” concordando com as afirmações das coleções analisadas, numa concepção parcial 

desse conceito. 

O tema conservação de energia que é abordado com grande freqüência nos livros 

didáticos se refere especificamente à energia mecânica ou também conhecida como energia 

total. Essa energia é a soma das energias potencial e cinética de um corpo no campo 

gravitacional. 

 

Na Física Térmica 

Na coleção (A), antes de tratar no conceito de calor como energia, os autores 

apresentam um breve histórico evolutivo desse conceito. E definem calor da seguinte maneira: 

“calor é a energia transferida de um corpo para outro em virtude, unicamente, de uma 

diferença de temperatura entre eles” (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 71). Seguem para 

as unidades de medida de calor e para os processos de transferência. 

O capítulo “Energia Térmica e Calor” da coleção (B) apresenta o conceito de calor 

depois de abordar: a teoria cinética da matéria, as escalas de temperaturas, os estados físicos da 

matéria e o comportamento térmico de sólidos, líquidos e gases. Essa apresentação é feita com 

um pequeno histórico da evolução do conceito, seguida pela definição: “Calor é a energia 

térmica que se transfere entre corpos a diferentes temperaturas” (FERRARO et.al., 2001, p. 

242) e destaca que não tem significado falar em “calor contido em um corpo” (idem citação 

anterior) e afirma que essa, na verdade, seria a energia interna. Também, como a coleção (A), 

apresenta as unidades de medida de calor. 

A coleção (C) inicia a física térmica desenvolvendo o equilíbrio térmico, a temperatura 

e suas escalas de medidas, dilatação térmica, comportamento dos gases por meio da teoria 

cinética e aí sim, aborda o calor como sinônimo da energia térmica e de energia em trânsito. 

Apresenta a evolução do conceito de calor num quadro, trata as unidades de medida do calor e 

introduz o conceito de capacidade calorífica para começar o tratamento matemático. 

 

                                                 
8 Grifo do autor. 
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Por meio de situações do cotidiano, os autores da coleção (D), discutem, a partir de 

noções intuitivas associadas a calor, as relações entre esse conceito, matéria e temperatura. 

Apresentam a teoria do calor como substância, vigente até o século XVIII, e a teoria cinético-

molecular da matéria que é aplicada atualmente. Abordam o conceito de temperatura, suas 

escalas e suas relações como os conceitos de energia interna e equilíbrio térmico. E finalmente, 

chegam à definição de calor por meio da explicação do aumento da energia interna de um gás 

aquecido. Esta é a definição apresentada: “calor é a transferência de energia de um objeto ou 

sistema para outro, devido, exclusivamente, à diferença de temperatura entre eles” 

(GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 141). 

E diferente das coleções anteriores, não apresenta logo em seguida as unidades de 

medida de calor, mas sim, os processos de transferência de energia térmica que provocam 

variação de temperatura. 

 

No Eletromagnetismo 

Na coleção (A), depois de tratar de carga elétrica e campo elétrico, a primeira menção e 

não uma abordagem explícita à energia elétrica, é feita no capítulo “Potencial Elétrico”. 

Para abordar a diferença de potencial ou voltagem resume a seguinte idéia: 

Quando um campo elétrico realiza um trabalho ABT  
sobre uma carga de prova positiva q, que se desloca de 
um ponto A para um ponto B, a diferença de potencial 
(ou voltagem) ABV  entre estes pontos é obtida dividindo-
se o trabalho realizado pelo valor da carga que foi 

Figura 19 - Evolução do conceito de calor (coleção C, p. 315-316). 
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deslocada, isto é, 
q

T
V AB

AB =  (MÁXIMO e 

ALVARENGA, 2006, p. 73), 

 

cujos comentários incluem a relação entre voltagem, trabalho e energia onde, portanto, 

trabalho seria sinônimo de energia. 

Mais adiante, no capítulo sobre indução eletromagnética, sem muita formalização 

matemática, são abordadas as usinas geradoras de energia elétrica a partir de diferentes fontes 

de energia, mecânica, térmica e nuclear. Num tópico especial, são desenvolvidas a transmissão 

e distribuição de energia elétrica, desde a usina até o consumidor final. 

No apêndice desse livro, o capacitor de placas paralelas é explicado em função de sua 

capacidade de armazenar energia. 

A coleção (B) inicia com eletricidade estática, aborda a lei de Coulomb e o conceito de 

campo elétrico, para também só tratar de energia elétrica no capítulo sobre tensão elétrica. 

Nesse capítulo, os autores apresentam o conceito de tensão elétrica como sinônimo de 

diferencial de potencial associada ao trabalho de deslocar uma carga num campo elétrico e 

mais adiante, conceituar energia potencial elétrica (Ep) de uma carga localizada num ponto, 

como o “produto da carga q pelo potencial V no ponto em que a carga se encontra (...): ” 

(FERRARO et.al., p. 434). Ou seja, trata de uma energia de posição associada à carga. 

 

O estudo da energia elétrica se completa quando, depois de tratar da indução 

eletromagnética, apresenta suas aplicações no sistema de geração e distribuição de energia 

elétrica para a população. Nessa seção, os autores também explicam o funcionamento de um 

medidor de energia elétrica. E, no final do último volume, antes de tratar da física moderna, 

há o capítulo “Energia hoje e amanhã” onde a concepção de energia, tecnologia e sociedade é 

abordada extensamente, inclusive apresentando energias renováveis, como: energia de 

biomassa, energia geotérmica, e energia das marés. 

Na coleção (C), a seqüência dos conteúdos que antecedem a abordagem da energia é 

idêntica a da coleção (B): eletrostática, lei de Coulomb, campo elétrico e finalmente, potencial 

elétrico. Mas, para tratar da energia potencial elétrica, o autor utiliza o capacitor de placas 

paralelas que é usado num circuito elétrico para armazenar cargas e que assim, também 

armazenaria a energia em função do deslocamento de elétrons de uma placa para outra durante 

VqEp .=
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o armazenamento: “O valor dessa energia pode ser calculado pelo trabalho realizado pelo 

gerador para transferir elétrons de uma placa para outra” (GASPAR, 2001, p. 388). 

A energia elétrica é efetivamente abordada depois do estudo da indução 

eletromagnética e sua aplicação na produção e distribuição de energia elétrica desde a usina até 

os consumidores. 

O início da coleção (D) diferencia-se das demais porque trata primeiramente da 

eletrodinâmica com o estudo dos aparelhos elétricos do cotidiano e outras aplicações práticas, 

segue para o estudo do campo elétrico, da corrente elétrica e da tensão e fecha com o 

magnetismo juntamente com a eletricidade, o eletromagnetismo. 

Os autores tratam de energia elétrica em dois momentos: um, ao abordar a tensão 

elétrica e assim, associar energia potencial elétrica com o trabalho realizado para deslocar 

uma carga e também no caso de um capacitor de placas paralelas. E em outro momento, no 

capítulo “Energia elétrica: produção e distribuição” onde, por meio do estudo da indução 

eletromagnética de Faraday, explica todo o processo de obtenção e distribuição da energia 

elétrica com as usinas hidrelétricas. 

De maneira geral, segundo Wuo (2003), os autores de livro didático procuram não 

definir energia e optam por construir esse conceito por meio de exemplos de situações do 

cotidiano, bem como suas transformações e conservação. 

No caso da energia térmica os autores usam ‘calor’ como uma forma de energia e sua 

transformação na forma de trabalho. Em geral, depois de desenvolver a parte teórica a respeito 

de calor, os livros passam a usar ‘energia térmica’ ou ‘quantidade de calor’ principalmente, 

quando são abordados os princípios e que possibilitam o tratamento da conservação de energia. 

De maneira geral, o conceito de energia fica subjugado aos conceitos específicos da 

área da física que  é desenvolvida naquele momento, quando, na verdade, a energia poderia 

nortear todo o desenvolvimento de um livro didático. 

Nas três áreas é possível perceber que a concepção dominante de energia é aquela 

associada à realização de trabalho, seja na mecânica, na física térmica ou no eletromagnetismo. 

E como essa visão é feita, em geral, primeiro na mecânica, se torna uma concepção referencial 

para as demais áreas. 

Tanto em mecânica quanto em eletromagnetismo, a energia potencial, ou seja, 

associada à posição, é o tipo de energia necessária à realização de trabalho, seja para 

movimentar um corpo de massa m ou de carga q. 
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Nas coleções analisadas, o conceito de energia foi apresentado com coerência em 

relação à física de referência. 

 

CAMPO 

Na Mecânica 

Enquanto as coleções (A) e (C) não abordam o conceito de campo em Mecânica, as 

coleções (B) e (D) utilizam concepções diferentes entre si. 

A coleção (D) utiliza uma concepção mais genérica apresentada num exercício: “... é 

uma região do espaço que apresenta algum tipo especial de propriedade, que pode ser 

visualizada através de algum tipo interação”. (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 

17). E a coleção (B) adota uma concepção para campo gravitacional e outra para campo de 

gravidade, diferenciação que não é comum em livros de física para o ensino médio e nem da 

ciência de referência. 

Nessa coleção, para campo gravitacional vale: “Na região que envolve um astro, seja 

ele uma estrela, um planeta ou um satélite, dizemos existir um campo gravitacional, pois esses 

astros têm a capacidade de atrair corpos colocados nas suas proximidades”. (FERRARO et.al., 

2001, p.176) 

Os autores fazem uma discussão interessante ao diferenciar campo gravitacional de 

campo de gravidade: enquanto o primeiro implica na ação de uma força resultante de natureza 

gravitacional, porque sobre a Terra, e todos os corpos que nela se encontram, agem ainda 

outras forças devido aos campos gravitacionais do Sol, da Lua e de outros planetas, o campo 

de gravidade teria como resultante a força peso que atua na superfície terrestre e que considera 

o movimento de rotação da Terra. Esses campos só coincidiriam quando fossem desprezados 

os efeitos do movimento de rotação da Terra e as forças gravitacionais do Sol, da Lua e dos 

outros planetas. 

Essa seria a abordagem mais completa e sem as aproximações que são características 

dos livros voltados para o ensino médio. No entanto, justamente por não fazer tal aproximação, 

acrescenta um fator que pode dificultar a aprendizagem desse conceito tão abstrato e 

importante da física: o uso de referenciais não- inerciais. Esses efeitos só aparecem se a Terra 

não for considerada um referencial inercial, premissa existente em todos os livros de ensino 

médio ao abordarem conceitos, como velocidade e aceleração, por exemplo. 
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Em alguns livros para o ensino médio, os autores discutem a diferença entre referencial 

inercial e não- inercial sem, no entanto, aprofundar as conseqüências da adoção de um ou de 

outro no estudo dos movimentos. Mas, mais importante, nos livros da física de referênc ia não 

há menção ao termo campo de gravidade com o significado apresentado na coleção (B). 

 

No Eletromagnetismo 

Nessa área há dois tipos de campos: elétrico e magnético que foram analisados 

conjuntamente. 

Depois da eletrização e da lei de Coulomb, a coleção (A) apresenta o conceito de 

campo elétrico com a seguinte idéia: “dizemos que em um ponto do espaço existe um campo 

elétrico quando uma carga q, colocada neste ponto, for solicitada por uma força de origem 

elétrica” (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 44). 

Seguem-se comentários inclusive comparando com o campo gravitacional da Terra e 

depois, o caráter vetorial do campo elétrico que é apresentado em função da força elétrica F 

que atuaria numa carga de prova positiva q colocada num ponto do campo elétrico E: 
q
F

E = . 

A respeito do campo magnético, há dois capítulos: um que explica a origem do campo 

magnético de maneira geral e outro que aborda os diferentes formatos das linhas de campo 

magnético quando geradas por condutores percorridos por correntes elétricas. 

Para explicar a origem do campo magnético destaca: “uma carga em movimento cria, 

no espaço em torno dela, um campo magnético que atuará noutra carga, também em 

movimento, exercendo sobre ela uma força magnética” (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 

200). 

A seqüência apresentada por esta coleção (B) até chegar no conceito de campo elétrico 

é idêntica a da coleção anterior, mas com um enfoque mais formal das equações matemáticas. 

A concepção de campo elétrico nessa coleção é a seguinte: 

Na região do espaço que envolve um condutor eletrizado, 
manifestam-se ações elétricas, isto é, se uma carga de 
prova q for colocada em um ponto qualquer dessa região, 
ela fica sujeita a uma força de natureza elétrica F

r
.  

Dizemos então que nessa região do espaço existe um 
campo elétrico (FERRARO et.al., 2001, p. 419). 
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Essa coleção também aborda o campo magnético em dois tópicos, mas em função de 

uma apresentação diferente. Primeiro, os autores apresentam os ímãs e seus campos e depois, o 

campo magnético terrestre e sua representação. Em seguida, trata dos campos magnéticos 

gerados por correntes elétricas, ou seja, cargas em movimento em condutores com diferentes 

formatos. 

A concepção do campo magnético de um ímã é: 

Ao aproximarmos um ímã de uma agulha magnética, esta 
sofre um desvio. Isso significa que o ímã modifica, de 
algum modo, as propriedades dos pontos do espaço que o 
envolve. Dizemos que ele origina nesse espaço um 
campo magnético (FERRARO et.al., 2001, p. 478). 

A representação do campo magnético terrestre segue o modelo de Gilbert que considera 

a existência de um ímã imaginário no interior da Terra com seus pólos magnéticos invertidos 

em relação aos pólos geográficos. 

Na seção sobre campo magnético das correntes elétricas, os autores retomam a 

concepção de origem desse campo por meio de uma pergunta que, ao responderem, acabam 

chegando na mesma conclusão que a coleção (A): “que todo campo magnético é produzido por 

cargas elétricas em movimento” (FERRARO et.al., 2001, p. 481). 

A coleção (C) aborda a necessidade da criação do conceito de campo no final do século 

XIX por Faraday para explicar os fenômenos de ação a distância. No entanto, Faraday não 

chegou a usar o termo ‘campo’, o primeiro a fazê-lo foi Maxwell, alguns anos depois. 

Antes de fazer uma distinção entre campo elétrico e vetor campo elétrico, o autor 

estabelece o seguinte: 

Chamaremos sempre de campo elétrico a região em que 
as partículas eletricamente carregadas sofrem a ação de 
força ou adquirem energia devido à sua carga elétrica, e 

de vetor campo elétrico E
r

 a grandeza que permite 
determinar, em cada ponto, a intensidade da força que 
atua sobre a carga aí colocada (GASPAR, 2001, p. 367). 

Neste caso, o campo elétrico é uma região do espaço que armazena energia que pode ser 

“liberada” para a carga elétrica. É também associada ao campo uma força que atuaria sobre a 

carga presente nessa região. Portanto, aqui a idéia dominante é de campo como região do 

espaço, resultado também observado por Krapas e Silva (2005). 

E também segue uma abordagem vetorial do campo elétrico a partir da força elétrica 

sobre uma carga de prova. 
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A coleção apresenta o mesmo desenvolvimento da coleção (B), ou seja, descreve o 

campo magnético de um ímã como uma região com propriedades especiais e, um pouco 

adiante, trata matemática e vetorialmente a geração desse campo em torno de condutores 

percorridos por correntes elétricas. Mas, o diferencial desta coleção continua sendo a distinção 

entre campo magnético e vetor campo magnético, como foi feito para o campo elétrico. 

Os autores da coleção (D) primeiro discutem as semelhanças entre o campo 

gravitacional e o campo elétrico e depois apresentam, sem tratamento vetorial, a relação entre 

campo, força e carga. Essas semelhanças com o campo gravitacional ajudam a descrever o 

campo elétrico da seguinte maneira: 

q também é denominada carga de prova porque indica a 
existência do campo elétrico criado por Q. Isto é, da 
mesma forma que, na gravitação, uma massa de prova 
sofre uma força gravitacional por causa da ação do 
campo gravitacional do planeta, podemos considerar que 
a carga de prova sofre força elétrica por causa da ação do 
campo criado por Q no espaço (GONÇALVES FILHO e 
TOSCANO, 2002, p. 321). 

A respeito do campo magnético, começa com a propriedade magné tica dos materiais 

ferromagnéticos, inclusive com uma visão histórica, e segue na abordagem da interação 

magnética entre a Terra, bússolas e ímãs onde apresenta o modelo de Gilbert para explicar o 

campo magnético terrestre. 

Para tratar do campo magnético apresenta a idéia de Faraday assim: “para ele, o campo 

magnético é a região do espaço na qual se realiza a interação magnética entre os dois objetos 

imantados, separados a uma certa distância“ (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 346). 

Aqui o mesmo equívoco identificado na coleção (C): Faraday não utilizou o termo ‘campo’, 

mas sim, Maxwell. Esse equívoco pode se justificar por uma confusão entre campo e ação a 

distância: Faraday tentava explicar os fenômenos eletromagnéticos pela ação a distância e 

como umas das concepções de campo seria como mediador dessas ações (forças), os autores 

podem ter associado essas duas idéias. 

Também aborda o movimento de cargas em condutores gerando campo magnético, mas 

não afirma que o campo magnético do ímã tem a mesma origem daquele gerado por correntes 

elétricas e também não afirma que tenham origens diferentes. 

De maneira geral, as coleções analisadas identificam o conceito de campo com uma 

região do espaço no qual partículas ficariam sujeitas a forças. Nessa região do espaço estaria 

armazenada energia que poderia ser fornecida para essa partícula. E como essas idéias seriam 
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para qualquer tipo de campo, a comparação entre o campo gravitacional e o campo elétrico 

feita na coleção (D), é perfeitamente viável e aconselhável porque facilitaria a identificação 

das propriedades dos campos pelos alunos ao relacionarem a ação da força gravitacional sobre 

uma massa m devido a existência de um campo gravitacional e a ação da força elétrica sobre 

uma carga elétrica q quando localizada num campo elétrico. 

 

FORÇA 

Na Mecânica 

A coleção (A) não apresenta uma definição de força, constrói o conceito partir de suas 

características, como grandeza vetorial; apresenta exemplos de situações de aplicação e 

fornece uma concepção de força associada ao movimento ao longo da história da ciência. 

A coleção (B) apresenta a definição de força como “agente físico responsável por uma 

variação de velocidade do corpo” (FERRARO et.al., 2001, p.47) e classifica força em dois 

tipos: de contato e de campo, este tipo ao tratar dos conceitos de peso e gravidade. 

Na coleção (C) há, como o próprio autor cita, uma descrição de força: 

Em relação ao estudo dos movimentos e de suas causas, 
pode-se dizer que força é a ação capaz de modificar a 
velocidade de um corpo. Não se trata de definição, mas 
da descrição do efeito da força quando aplicada a um 
corpo, estabelecida pelas leis de Newton. (GASPAR, 
2001, p. 80) 

Essa concepção de força associada ao estudo dos movimentos, segundo Feynman, é 

exatamente a noção que Newton forneceu em sua segunda lei: “A Segunda Lei forneceu uma 

maneira específica para determinar como a velocidade muda sobre diferentes influências 

chamadas força” (FEYNMAN,1967, p. 9-1). 

E a descrição de força da coleção (D) é simplesmente como uma interação entre dois 

ou mais corpos. 

Se a nova ontologia de campo na física o considera mediador da interação entre 

partículas, a concepção de força da coleção (D) é a que se encontra mais próxima da física de 

referência enquanto as definições das demais coleções praticamente coincidem com a noção de 

Newton cita por Feynman (1967): força é a ação ou o agente que pode modificar a velocidade 

(ou movimento) de um corpo. 
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Na coleção (A), o peso é definido como uma força de atração da Terra sobre um corpo 

e com o enunciado: “o peso de um corpo é uma força gravitacional que imprime a este corpo 

uma aceleração g
r

”, (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 152) cuja expressão matemática 

tem origem na segunda lei de Newton para o caso específico no qual a força resultante é igual 

ao peso do corpo e também que a aceleração gerada por essa resultante coincide com a 

aceleração da gravidade, ou seja: ..gmP
rr

=  Anteriormente quando os autores da coleção (A) 

tratavam do conceito de força, uma outra definição de peso foi apresentada: “peso de um corpo 

é a força com que a Terra atrai este corpo” (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 105). 

O peso, diferente da massa, varia em função da latitude terrestre, sendo maior nos 

pólos e menor na linha do Equador, justamente porque a aceleração da gravidade também 

varia dessa maneira. Portanto, neste trecho o conceito de gravidade só é citado associado ao 

peso; mais adiante, a gravidade é retomada no capítulo “Gravitação Universal” para apresentar 

a expressão matemática que possibilita calculá-la em diferentes corpos celestes: ,
.

2R
MG

g =  

onde G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. 

No item a respeito das forças, os autores da coleção (B) apresentam a seguinte 

concepção de peso: “A força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre todos os 

objetos, denominada peso, depende da massa do corpo em queda” (FERRARO et.al., 2001, p. 

53). E em seguida, apresentam a concepção de gravidade como uma propriedade da Terra e 

também de toda matéria do Universo: 

A gravidade  é uma propriedade não apenas da Terra, mas 
de toda matéria. Cada corpo no Universo exerce uma 
força de atração sobre todos os outros, que depende não 
só das massas dos objetos como também da distância 
entre eles. (FERRARO et.al., 2001, p. 53) 

Na coleção (C), o conceito de massa é abordado antes de peso com a concepção de 

força de atração gravitacional e que, portanto varia com a aceleração da gravidade.  

Um pouco adiante o autor retoma o conceito de massa para diferenciá- lo de peso da 

seguinte forma: 

o peso do corpo é diretamente proporcional à sua massa: 
quanto maior a massa, maior o peso. Entretanto, massa e 
peso são conceitos inteiramente diferentes. Massa é uma 
propriedade intrínseca do corpo, isto é, depende apenas do 
próprio corpo, enquanto peso é a força de atração 
gravitacional que atua sobre ele, variando de acordo com 
o valor da aceleração da gravidade. Por isso, o peso do 
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corpo pode variar. A massa, no entanto, é sempre a 
mesma em qualquer lugar do universo. (GASPAR, 2001, 
p. 71) 

 

O conceito de peso na coleção (D) é tratado como um dos tipos de força gerada quando 

um corpo fica “imerso no campo gravitacional da Terra” (GONÇALVES FILHO e 

TOSCANO, 2002, p. 19) e como sinônimo de força gravitacional no capítulo “Gravitação”, 

mais adiante. 

Confirmando essa maneira de diferenciar massa e peso, NUSSENZVEIG (1981, p. 

121) afirma: 

É importante, porém, evitar confusão entre os conceitos 
de massa e peso, que são totalmente diferentes. Num 
ponto muito distante da superfície da Terra (na superfície 
da Lua, por exemplo), o peso de uma partícula, indicado 
pela distensão da balança de mola, seria muito diferente 
embora sua massa não se tenha alterado. Aliás, o peso 
sofre pequenas variações mesmo de ponto a ponto da 
superfície da Terra, devido às variações locais de g. 

 

No Eletromagnetismo 

Assim como ocorre com o conceito de campo, aqui também há duas forças, elétrica e 

magnética, que foram analisadas juntas. 

Nas coleções (A), (B) e (C) a abordagem da força elétrica é feita da mesma maneira: o 

conceito de força elétrica associado ao campo elétrico, ou seja, essa força atua sobre uma carga 

de prova positiva quando esta se encontra na região de um campo elétrico. Em seguida, 

fornecem a expressão matemática para o cálculo do módulo do campo elétrico E
r

 em função 

da força elétrica F
r

: 
q
F

E
r

r
=  (1). Esta expressão na coleção (C) é remetida ao conceito de vetor 

campo elétrico, distinção feita apenas nessa coleção e que não encontra parâmetro da física de 

referência. 

Mas, apenas as coleções (A) e (C) apresentam a expressão matemática da força elétrica 

F
r

, também chamada de força eletrostática, que atua entre duas cargas elétricas 1q  e 2q  em 

repouso posicionadas a uma distância d uma da outra: 
2

21 .
.

d
qq

kF =  (2). Essas coleções 

identificam tal expressão como a lei de Coulomb. 
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Enquanto a coleção (B) não cita essa lei, a coleção (D) além de apresentá- la, faz um 

desenvolvimento diferenciado. Apresenta simultaneamente a força elétrica e o campo elétrico 

expressando matematicamente essa relação com a equação (1), sem a notação vetorial e, em 

seguida, com a expressão da lei de Coulomb, equação (2), faz uma comparação qualitativa 

com a expressão matemática da força de atração gravitacional: 
2

21 .
d

mm
GF = . 

Para abordar a força magnética, três coleções, (A), (B) e (C), concebem que essa força 

surge entre cargas elétricas puntuais em movimento, (A) cita, como um resumo da explicação, 

que o fundamento dos fenômenos magnéticos se encontra nessa força: “quando duas cargas 

elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força eletrostática, uma outra 

força, denominada força magnética” (Máximo e Alvarenga, 2006, p. 199). E depois, explica a 

interação magnética ou força magnética que age entre dois fios percorridos por cargas elétricas 

em movimento. 

E a coleção (D), primeiro aborda a interação magnética entre a Terra, bússolas e ímã e 

resume essa explicação no seguinte trecho: “A força de atração ou repulsão entre dois ímãs ou 

entre um ímã e uma bússola existe por causa da magnetização deles e ao fato de estarem 

interagindo; por isso, é identificada com uma força de natureza magnética e denominada força 

magnética” (Gonçalves Filho e Toscano, 2002, p. 343) e depois de tratar do campo magnético, 

desenvolve a interação entre correntes elétricas em condutores porque discuti possíveis 

aplicações em aparelhos elétricos. Nessa coleção, a força magnética entre cargas em 

movimento só é apresentada ao final do capítulo num texto extra. 

 

PRINCÍPIOS DA DINÂMICA (OU TRÊS LEIS DE NEWTON) 

Na Física de referência, os princípios da dinâmica encontram-se assim enunciados: 

A 1ª Lei é a Lei da Inércia 9: ‘Todo corpo persiste em seu 
estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a 
menos que seja compelido a modificar esse estado pela 
ação de forças impressas sobre ele. (NUSSENZVEIG, 
1981, p. 110) 

A 2ª lei de Newton é o princípio fundamental da 
dinâmica, (...) é a lei básica que permite determinar a 
evolução de um sistema na mecânica clássica. A 1ª lei 
pode ser considerada como um caso particular da 2ª lei.  
(NUSSENZVEIG, 1981, p. 116) 

                                                 
9 Grifo do autor. 
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3ª Lei de Newton: A toda ação corresponde uma reação 
igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos 
um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em 
sentidos opostos. (NUSSENZVEIG, 1981, p. 123) 

 

Antes de tratar da segunda lei de Newton, os autores da coleção (A) abordam a 

primeira e terceira leis de Newton para “analisar o equilíbrio de um corpo” (Máximo e 

Alvarenga, 2006, p. 104). Encaminham para o enunciado da primeira lei que só é apresentada 

depois de definir força, associam-na ao estudo do movimento segundo concepções históricas 

anteriores a Newton, de Aristóteles e Galileu, e finalmente, apresentam a concepção de inércia 

a partir de situações do cotidiano e em seguida, apresenta o enunciado da primeira lei: 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em 

movimento move-se em linha reta, com velocidade constante”. (MÁXIMO e ALVARENGA, 

2006, p.109) 

E, para abordar a terceira lei, trata primeiro do equilíbrio de uma partícula, das 

condições e equações de forças resultantes antes de apresentar o seguinte enunciado: 

“Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A 

com uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário”. (MÁXIMO e 

ALVARENGA, 2006, p. 113). 

 

A mesma organização se repete para a segunda lei, apresentando antes do enunciado, a 

relação entre força e aceleração, o conceito de massa e finalmente, a interpretação vetorial para 

força e aceleração, antes do enunciado: 

“A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças 

que atuam nele a tem a mesma direção e o mesmo sentido desta resultante”. (MÁXIMO e 

ALVARENGA, 2006, p. 147) 

 

Na coleção (A), a segunda lei de Newton é desenvolvida num capítulo exclusivo no 

qual também é fornecida a definição de massa, como 
a
F

m = , antes do seguinte enunciado: 

amR
rr

.=  ou amF
rr

.=∑ . A aceleração que um corpo 

adquire é diretamente proporcional à resultante das 
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forças que atuam nele e tem a mesma direção e o 

mesmo sentido desta resultante. A 2ª lei de Newton 

é uma das leis básicas da Mecânica, sendo utilizada 

na análise dos movimentos que observamos 

próximos à superfície da Terra e no estudo dos 

movimentos dos corpos celestes (MÁXIMO e 

ALVARENGA, 2006, p. 147). 

 

Os exemplos de aplicação encontram-se depois do enunciado. Assim, a equação 

fundamental da dinâmica é apresentada em função da força resultante, da massa e da 

aceleração. 

Em seguida, apresentam exemplos de aplicação do princípio da ação e reação. 

Na coleção (B) a ordem de apresentação das leis de Newton é a tradicional, porque 

começa com a primeira lei, chamada de princípio da inércia, segue para a segunda lei de 

Newton, o princípio fundamental da dinâmica, e fecha a seqüência com a terceira lei ou 

princípio da ação e reação. 

Para tratar da primeira lei, parte da noção intuitiva de força associada a movimento e a 

apresenta com o seguinte enunciado: 

“Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em linha reta com 

velocidade escalar constante a menos que seja obrigado a alterar esse estado pela ação de uma 

força resultante externa” (FERRARO et.al., 2001, p.48). 

 

Inicia a abordagem da segunda lei questionando uma situação não explicada pelo 

princípio da inércia, ou seja: “E o que acontece se existir uma força resultante externa agindo 

no corpo? A resposta é: ‘O corpo ficará sujeito a uma aceleração!’”. E apresenta o seguinte 

enunciado: 

“A aceleração de um corpo submetido a uma força resultante externa é inversamente 

proporcional à sua massa” (FERRARO et.al., 2001, p 60) seguido pela expressão matemática: 

amFres
rr

.= . 
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E a terceira lei é explicada pela análise das forças quando uma pessoa chuta uma bola. 

O enunciado apresentado é o seguinte: 

“Quando um corpo A exerce uma força AF
r

 num corpo B, este exerce em A uma força 

BF
r

. As forças AF
r

 e BF
r

 têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos” 

(FERRARO et.al., 2001, p. 64). 

 

E, para ilustrar esse princípio, um exemplo não muito familiar ao aluno, o 

funcionamento da roda de tração num automóvel. 

Na coleção (C), as leis de Newton que, em nenhum momento são chamadas de 

princípios da dinâmica, são desenvolvidas na mesma seqüência da coleção (B), iniciando com 

o conceito de força, seguindo para inércia e finalmente o enunciado da lei: 

“Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma 

força atuar sobre ele” (GASPAR, 2001, p. 67). 

 

A discussão e apresentação da segunda lei de Newton são realizadas analisando uma 

situação hipotética na qual um bloco se movimenta com aceleração devido a ação de uma 

força resultante. A análise focaliza as alterações que ocorrem na aceleração conforme a massa, 

usada como sinônimo de inércia, aumenta ou diminui, quando a resultante se mantém 

constante. Assim, chega-se à formulação: 

amFR

rr
.= . 

O autor afirma: “Não há necessidade de enunciar em palavras a Segunda Lei de 

Newton; basta a sua expressão matemática” (GASPAR, 2001, p. 69) o que indica a ênfase no 

conceito de aceleração e não no princípio. 

E a apresentação da terceira lei fecha os princípios da dinâmica com a discussão de 

uma situação próxima da realidade do aluno: um patinador “empurrando” uma parede para se 

movimentar e a seguir apresenta o enunciado: 

“Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce sobre A uma 

força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário” (GASPAR, 2001, p. 70). 
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A coleção (D) inicia os estudos dos princípios fundamentas da dinâmica com a segunda 

lei de Newton. Começa com a noção intuitiva de força como interação, apresenta as forças 

mecânicas (gravitacional, normal, de atrito e resistência do ar) analisando inclusive situações 

do cotidiano; introduz os conceitos de impulso, quantidade de movimento (ou momento linear) 

e sua variação para apresentar uma primeira formulação da segunda lei em função da variação 

da quantidade de movimento: 

“
t
Q

F
∆
∆

=
r

r
. A relação existente entre a variação da quantidade de movimento de um 

objeto ( Q
r

∆ ) num certo intervalo de tempo ( t∆ ) e a força ( F
r

) é denominada lei fundamental 

dos movimentos ou segunda lei de Newton” (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 

36). 

 

E em seguida, fornece a segunda formulação agora em função da aceleração: 

“Considerando a força resultante, podemos estabelecer que a aceleração também é 

constante e representar a expressão da segunda lei de Newton como o produto entre a massa e 

a aceleração. amF
rr

.= ” (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 38). 

 

Depois trata da terceira lei a partir da análise de situações do cotidiano e fornece o 

seguinte enunciado: 

Quando um objeto A interage com outro B, a força que A 
faz em B (ação) tem mesmo módulo e mesma direção da 
força que B faz em A (reação). 

FA = FB. 

Essas forças agem em objetos diferentes, sempre 
aparecem aos pares e têm sentidos opostos. 

BA FF
rr

−=  

Embora as forças de ação e reação tenham o mesmo 
valor, os efeitos provocados por elas poderão ser 
diferentes (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 
46). 

 

E para fechar o estudo dos princípios, a primeira lei é apresentada com a citação de 

situações do cotidiano para relacionar a necessidade ou não de força para que haja movimento. 
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Em seguida, apresenta as idéias de Galileu e Newton a esse respeito e fornece o seguinte 

enunciado: 

Na ausência de forças, ou quando a força resultante é 
nula, um objeto em repouso mantém-se em repouso, e um 
objeto em movimento retilíneo uniforme mantém-se 
nesse movimento com velocidade constante, em módulo, 
direção e sentido. 

Se vFR
rr

⇒= 0 é constante (GONÇALVES FILHO e 
TOSCANO, 2002, p. 55). 

 

Nesta coleção em nenhum momento anterior à primeira lei os autores falam a respeito 

do movimento retilíneo uniforme ou qualquer outro movimento e suas características, como 

velocidade constante ou não. Isso pode dificultar para o aluno a interpretação do enunciado 

fornecido. 

Na maioria dos livros de ensino médio, a fim de introduzir as equações matemáticas 

relacionadas às leis de Newton e assim, proceder à resolução de problemas, os autores utilizam 

a segunda lei de Newton para introduzir o conceito de aceleração e assim, praticamente 

deixam de lado a idéia central de Newton: estudar os movimentos e as forças associadas para 

gerá-los ou impedi- los. 

No prefácio da primeira edição de Principia, Newton explica suas intenções de estudar 

os movimentos fundamentando-se na geometria. Assim, diferencia o que chamara de mecânica 

prática da mecânica racional: 

À mecânica prática pertencem todas as artes manuais, 
das quais a mecânica tomou seu nome. Mas como os 
artesãos não trabalham com rigor perfeito, diferencia -se 
a mecânica da geometria, o que é perfeitamente preciso é 
chamado geométrico, o que é menos rigoroso é chamado 
mecânico. (...) uma vez que as artes manuais são 
principalmente empregadas no movimento dos corpos, 
ocorre que a geometria refere-se usualmente às suas 
dimensões, e a mecânica a seus movimentos. Nesse 
sentido, a mecânica racional será a ciência dos 
movimentos que resultam de quaisquer forças, e das 
forças exigidas para produzir quaisquer movimentos, 
rigorosamente propostas e demonstradas. (Principia , 
Newton (1990, p.I)) 

 

Segundo Nussenzveig (1981), na física clássica a segunda lei de Newton representa 

uma espécie de programa para o estudo do movimento realizado por uma partícula ao 
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interagir com outras partículas, sejam essas interações de natureza mecânica, elétrica ou 

magnética. Essas interações podem ser chamadas de leis de forças “que definem F
r

 em 

termos da situação em que a partícula se encontra” (NUSSENZVEIG, 1981, p. 116). Por isso, 

a equação correspondente à segunda lei seria um molde que só ganha significado quando são 

substituídos os termos das leis de forças. Feynman (1967) complementa que a contribuição da 

segunda lei de Newton para o estudo dos movimentos é “fornecer uma maneira específica de 

para determinar como a velocidade muda sob diferentes influências” (p. 9-1). 

A primeira lei de Newton, segundo Nussenzveig (1981), seria um caso particular da 

segunda: quando a força resultante que atua sobre uma partícula for nula, a equação da 

segunda lei amF
rr

.=  mostra que 0=a
r

 e partícula ficaria em repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme, dependendo do seu estado inicial de movimento antes da resultante nula. 

Das quatro coleções analisadas, duas apresentam o conceito de quantidade de 

movimento (ou momento linear) associado ao estudo dos movimentos, as coleções (B) e (D), 

utilizando a concepção de Newton para momento linear10. No entanto, mesmo nessas 

coleções, não relacionam o momento linear como uma formulação da terceira lei de Newton. 

Apenas a coleção (D) que utiliza essa formulação, mas para a segunda lei de Newton. 

Newton, ao propor os princípios da dinâmica, formulou-os a partir do momento linear 

ou quantidade de movimento que, ao variar no tempo, definia a força aplicada. Segundo 

NUSSENZVEIG (1981): 

F
dt
pd rr

= , o que corresponde à formulação de Newton da 

segunda lei: “A variação do momento é proporcional à força 

impressa, e tem a direção da força”. Ou seja: a força é a taxa de 

variação temporal do momento” (p. 119). 

Assim, a terceira lei enunciada por Newton: “A toda ação corresponde uma reação 

igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois ou mais corpos um sobre o outro são 

sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos” (NUSSENZVEIG, 1981, p. 127) se aplica a 

sistemas isolados, isto é, aqueles nos quais é possível desprezar as forças externas, e que, 

portanto, o momento total do sistema se conserve. 

Matematicamente, para um sistema com dois corpos: 

                                                 
10 Newton não utiliza o termo ‘linear’ associado ao momento e sim apenas, momentum. Esse termo foi 
acrescentado para diferenciar de estudos posteriores dos movimentos de rotação com momento angular. 
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0)( 21

21

=+

+=

dt
ppd

ppp
rr

rrr

 

Pela segunda lei: 

dt
pd

F

dt
pd

F

2
)1(2

1
)2(1

rr

rr

=

=

 

De (1), tem-se: 

021 =+
dt
pd

dt
pd

rr

 

Substituindo-se (2) e (3) em (4), tem-se: 

)1(2)2(1 FF
rr

−=  

Expressão matemática da terceira lei de Newton. 

 

PRINCÍPIOS DA TERMODINÂMICA 

Na Física de referência, o enunciado da primeira lei da termodinâmica é: 

“O trabalho realizado para levar um sistema termicamente 
isolado de um dado estado inicial a um dado estado final é 
independente do caminho11”. (NUSSENEZVEIG, 1983, p. 
287) 

Este lei equivale ao princípio de conservação da energia. E a segunda lei apresenta 
dois enunciados equivalentes atribuídos respectivamente, a Kelvin e Clausius: 

 

“É impossível realizar um processo cujo único efeito seja 
remover calor de um reservatório térmico e produzir uma 
quantidade equivalente de trabalho12” (NUSSENEZVEIG, 
1983, p. 334) 

                                                 
11 Grifo do autor. 
12 Idem. 

(2) 

(3) 

(1) 

(4) 
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“É impossível realizar um processo cujo único efeito seja 
transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais 
quente”. (NUSSENEZVEIG, 1983, p. 335) 

 

Na coleção (A), antes da apresentação da primeira lei da termodinâmica, é traçado um 

histórico do calor, desde a teoria do calórico até calor como energia; em seguida, vêm as 

unidades de medida do calor, os processos de transferência de calor; as concepções de 

capacidade térmica e calor específico de uma substância, o trabalho realizado por um gás e 

finalmente, a primeira lei. Essa lei é desenvolvida a partir de um sistema hipotético contendo 

gás que sofre diferentes transformações, ora em sua temperatura, ora em seu volume e ora nas 

trocas de energia com o ambiente externo ao sistema tendo como base o princípio de 

conservação da energia. E o enunciado apresentado é o seguinte: 

Quando uma quantidade de calor Q é absorvida (Q 
positivo) ou cedida (Q negativo) por um sistema e um 
trabalho T é realizado por este sistema (T positivo) ou 
sobre ele (T negativo), a variação da energia interna, 
∆ U, do sistema é dada por: 

TQU −=∆  (3) (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 
86). 

 

A segunda lei é apresentada num tópico especial que trata das máquinas térmicas desde 

sua origem até as atuais, como o motor a explosão. Nesse tratamento é discutido o rendimento 

dessas máquinas que, trabalhando em ciclos, nunca podem chegar a 100%. Assim, o enunciado 

é: 

“É impossível construir uma máquina que, operando em ciclo, transforme em trabalho 

todo o calor a ela fornecido” (MÁXIMO e ALVARENGA, 2006, p. 96). 

 

Na coleção (B) a primeira lei da termodinâmica é tratada como uma “aplicação do 

princípio da conservação da energia aos processos termodinâmicos”, também desenvolvida a 

partir de transformações realizadas por um gás (FERRARO et.al., 2001, p. 270). E o enunciado 

está da seguinte maneira: 

“A variação da energia interna ∆ U de um gás ideal, num processo termodinâmico, é 

dada pela diferença entre a quantidade de calor Q trocada com o meio e o trabalho τ  realizado 

no processo” (FERRARO et.al., 2001, p. 270). 
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E a expressão matemática correspondente, idêntica a (3). 

 

E a segunda lei é vista como uma previsão da possibilidade ou não da energia ser 

convertida de uma forma para outra. Ou seja, “há eventos que podem satisfazer a primeira lei, 

mas são ‘vetados’ pela segunda” (FERRARO et.al., 2001, p. 285). E o enunciado: 

“É impossível a construção de uma máquina térmica que opere em ciclos, tendo como 

efeito único retirar calor de uma fonte térmica e convertê- lo integralmente em trabalho” 

(FERRARO et.al., 2001, p. 285). 

 

A coleção (C) propõe a primeira lei da termodinâmica a partir da análise de um sistema 

idêntico ao utilizado pela coleção (A) e apresenta o enunciado: 

“Num sistema isolado, a energia total permanece constante” (GASPAR, 2001, p. 332) 

 

e a expressão: IEQ ∆+= τ , Q é a quantidade de calor fornecida ao sistema, τ  é o 

trabalho realizado que o sistema realiza e ?EI é a variação da energia interna do sistema. 

E a segunda lei é proposta a partir da reversibilidade ou não das transformações da 

natureza e propõe o seguinte enunciado: 

“Nenhuma máquina térmica, operando em ciclos, pode retirar calor de uma fonte e 

transforma-lo integralmente em trabalho” (GASPAR, 2001, p. 342). 

 

A primeira lei da termodinâmica na coleção (D) é explicada a partir do funcionamento 

das máquinas térmicas e não apresenta um enunciado, mas sintetiza as idéias a esse respeito no 

texto: 

Do ponto de vista energético, o trabalho representa a 
quantidade de energia útil ou aproveitada e a variação da 
energia interna, a quantidade de energia que se perde ou 
não é aproveitada. Portanto, podemos equacionar o 
balanço energético estabelecendo que da soma entre o 
trabalho realizado (τ ) e a variação da energia interna 
( ∆ U) resulta a quantidade de energia ( ∆ Q) transferida, 
na forma de calor, à substância de operação. ∆ Q = τ  + 
∆ U. (GONÇALVES FILHO e TOSCANO, 2002, p. 
187). 
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E a segunda lei é tratada num texto extra baseado no conceito de entropia e da 

“irreversibilidade dos processos de alguns fenômenos da natureza” (GONÇALVES FILHO e 

TOSCANO, 2002, p. 191). 

Nas três primeiras coleções, os autores chegaram à formulação da primeira lei da 

termodinâmica por meio da análise de um sistema hipotético constituído por um gás confinado 

num recipiente especial que possibilita diferentes transformações sucessivas, ora recebendo 

uma certa quantidade de calor e realizando trabalho e ora perdendo uma certa quantidade de 

calor e recebendo trabalho e analisando a variação da energia interna do sistema para cada 

situação. 

Essa maneira de obter à formulação da primeira lei também foi utilizada por 

Nussenzveig (1983) apenas com um maior cuidado para caracterizar o recipiente que contém o 

gás. O recipiente teria três paredes adiabáticas que impossibilitariam as trocas de energia com 

o ambiente externo e uma parede diatérmica que possibilitaria a variação o aquecimento ou 

resfriamento do sistema. Com a análise desse sistema termodinâmico, conclui e formula a 

primeira lei da seguinte forma: 

A 1ª lei da termodinâmica, que equivale ao princípio de 
conservação da energia, identifica a contribuição a ∆ U 
[variação da energia interna] que não é devida a trabalho 
fornecido ao sistema com uma nova forma de energia, o 
calor Q transferido ao sistema: 

fiif WQUUU →−=−=∆  (4) (NUSSENZVEIG, 
1983, p. 290). 

 

Nussenzveig (1983) ainda reforça a equivalência entre a primeira lei e o princípio de 

conservação da energia com o seguinte enunciado a partir da equação (4), formulação geral 

dessa lei: “a energia se conserva quando levamos em conta o calor” (p.292). 

A abordagem da coleção (D), analisando o funcionamento de uma máquina térmica, 

pode ser considerada um pouco mais concreta para o estudante, porque antes de sintetizar as 

idéias acima, explica o funcionamento de um motor a explosão com a análise das 

transformações gasosas ocorridas e depois retoma essa explicação em termos das energias 

envolvidas e que constituem a formulação geral da primeira lei da termodinâmica. 
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Assim, no desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica, as quatro coleções 

mostram uma boa aproximação da física de referência tanto pela acuidade dos enunciados dos 

princípios quanto pela abordagem de situações bem caracterizadas e discutidas nos livros de 

referência. 

Nussenzveig (1983) aborda a segunda lei da termodinâmica em termos da degradação 

da energia em sistemas irreversíveis, como na condução de calor entre dois corpos que entram 

em equilíbrio térmico. A degradação da energia estaria na não utilização da “diferença de 

temperatura para acionar um motor térmico, cujo rendimento seria máximo no caso reversível 

(máquina de Carnot)” (p.381). 

Enquanto a primeira lei é uma outra maneira de apresentar a conservação da energia, a 

segunda lei é equivalente ao princípio do aumento da entropia. Assim, Nussenzveig (1983) 

constrói o conceito de entropia como uma transformação de estado de sistemas reversíveis e 

irreversíveis e apresenta o seguinte enunciado para o princípio do aumento da entropia: “A 

entropia de um sistema termicamente isolado nunca pode decrescer: não se altera quando 

ocorrem processos reversíveis, mas aumenta quando ocorrem processos irreversíveis” (p. 376). 

Portanto, a abordagem das coleções (C) e (D), incluindo o conceito de entropia, se 

encontra bem próxima da física de referência e sem uma preocupação com expressões 

matemáticas, priorizando o conhecimento físico. 

E as coleções (A) e (B), ao optarem por uma abordagem da segunda lei por meio do 

rendimento de máquinas térmicas, se aproximam do tratamento realizado por Feynman (1967) 

que analisa o funcionamento de um hipotético motor reversível e a eficiência de um motor 

ideal. 

Assim, todas as coleções mostram uma aproximação da física de referência, mas com 

enfoques diferentes que podem ser associados às características de cada livro usado como 

representante da física de referência. 

 

PRINCÍPIOS DO ELETROMAGNETISMO 

Os princípios do eletromagnetismo são constituídos pelas leis: de Gauss, de Faraday, 

de Ampère-Maxwell e de Gauss magnética. 
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A lei de Gauss descreve a criação do campo magnético numa região do espaço. Essa lei 

evidencia que a carga é fonte ou causa da existência do campo elétrico além de tratar do não 

aparecimento e nem do sorvimento do campo elétrico no espaço vazio. 

A lei de Faraday aborda a criação do campo elétrico devido à variação temporal do 

campo magnético. 

A lei de Ampère-Maxwell descreve a criação do campo magnético devido a existência 

da corrente elétrica ou a variação temporal do campo magnético. 

E a chamada lei da Gauss magnética, trata da inexistência do monopólo magnético, ou 

seja, não há “carga” magnética. 

As duas primeiras leis tratam da criação do campo elétrico e as duas últimas, da criação 

do campo magnético. 

Na coleção (A), das leis citadas constam: a de Coulomb, de Ohm, de Faraday, de Lenz 

e, num apêndice, a lei de Biot-Savart. Dessas, a lei de Ohm e a lei de Lenz não fazem parte dos 

princípios fundamentais do eletromagnetismo o que indica que os autores optam por trabalhar 

com os princípios da física, mas ainda assim seguem uma tendência bastante comum nos livros 

de física para o ensino médio de enfatizar as equações associadas às leis físicas e as regras de 

uso prático para a resolução de problemas. Essa característica se justifica com a abordagem 

das leis de Ohm e de Lenz. 

No entanto, mesmo tendo aplicações práticas na resolução de problemas, as leis de 

Ohm e de Lenz têm também significados físicos importantes que decorrem da interpretação 

dos resultados de sua aplicação. Isto é, a lei de Lenz convenciona o sentido da corrente elétrica 

induzida em relação à variação do fluxo magnético que a produziu e esse resultado, segundo 

Purcell (1973, p. 219), “é um fato físico essencial e não a conseqüência de uma convenção 

arbitrária de sinais e sentidos. É a manifestação da tendência dos sistemas a resistirem às 

mudanças” e nesse contexto, a lei de Lenz é uma realização do princípio de conservação da 

energia, porque por essa lei, o sentido de qualquer corrente induzida deve produzir um efeito 

que se opõe à causa que a produziu. Se assim não fosse, a energia do sistema aumentaria 

indefinidamente. 

E a lei de Ohm, representada pela equação: 
R
V

i = , onde i é a intensidade da corrente 

elétrica que passa através de um fio condutor submetido a diferença de potencial ou tensão 

elétrica V entre suas extremidades e R é a resistência elétrica desse fio, recebe olhares 
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diferentes de engenheiros e físicos, segundo Purcell (1973). Os engenheiros têm um olhar mais 

técnico, aplicado ao cálculo das resistências e relações entre tensão e corrente dos circuitos 

elétricos enquanto os físicos, considerando também a equação que inclui a resistividade 

volumétrica do material (?) da resistência, seu comprimento L e a área de sua seção transversal 

A: 
A
L

R ρ= , estudam uma propriedade geral da matéria sólida: “a densidade de corrente em 

qualquer ponto é proporcional ao campo elétrico, e a constante de proporcionalidade (s )  

depende somente da substância” (PURCELL, 1973, p. 110). Essa constante de 

proporcionalidade s é a condutividade do material que é o inverso da resistividade ?. 

Portanto, é possível perceber que a abordagem da lei de Ohm nos livros de física para 

ensino médio é voltada essencialmente para a resolução de problemas sobre circuitos elétricos, 

visão muito mais próxima das aplicações da engenharia, mas como essa abordagem também 

foi encontrada no livro da física de referência utilizado nos cursos de graduação para físicos, 

há uma aproximação. 

Na coleção (B), o enfoque nos princípios fundamentais do eletromagnetismo é 

diferenciado das demais coleções analisadas, porque apresenta as equações de Maxwell como 

“as equações básicas do Eletromagnetismo, assim como a lei da gravitação universal e as três 

leis de Newton dos movimentos são fundamentais para a Mecânica” (FERRARO et.el., 2001, 

p. 519). Essa apresentação se dá no final do livro num enfoque interpretativo, sem expressões 

matemáticas, que relaciona cada lei com aquelas trabalhadas ao longo do conteúdo no livro, 

com a lei de Coulomb e a lei de Faraday. 

Mas, como ocorre na coleção (A), esta também associa leis físicas às equações e regras 

para a resolução de problemas. Isso ocorre com as leis de Ohm e de Pouillet dos circuitos 

elétricos. 

Apesar desta coleção também enfatizar as aplicações de leis da física na resolução de 

problemas, procurou abordar qualitativamente os princípios do eletromagnetismo através do 

estudo das leis de Maxwell. 

Esta coleção (C) trabalha com três das leis do eletromagnetismo, a lei de: Coulomb, 

indução de Faraday e Ampère, mas não como um conjunto de princípios fundamentais e sim 

isoladamente para obter as equações matemáticas e regras necessárias às resoluções de 

problemas. Também com esse fim, apresenta as leis de Ohm e de Lenz. 
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E na coleção (D), das leis de Maxwell, são abordadas a lei de Coulomb, a lei de 

Faraday e a lei de Biot-Savart (ou de Ampère), mas esta última não é identificada, apenas 

utilizada para obter as expressões matemáticas para o cálculo do campo magnético produzido 

por fios condutores com diferentes formatos. Essa coleção trata também as leis que não fazem 

parte dos princípios do eletromagnetismo, as leis de Ohm e de Lenz, com a mesma finalidade 

das coleções anteriores. 

Os princípios do eletromagnetismo não são apresentados como tal em três das coleções 

analisadas, apenas como leis isoladas que acabam resultando em expressões matemáticas a 

serem aplicadas na resolução de problemas característicos da física escolar. As únicas leis que 

aparecem são: lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Ohm, lei de Biot-Savart, lei de Lenz e lei 

de Pouillet (dos circuitos elé tricos) e mesmo assim, nem todas fazem parte dos princípios 

fundamentais do eletromagnetismo. Mesmo assim, as maneiras como as coleções tratam essas 

leis não causam afastamento da física de referência. 

Nos princípios do eletromagnetismo ou equações de Maxwell, podemos identificar 

algumas das leis abordadas nas coleções, porque ou são exatamente como a transposição 

didática desses princípios ou casos particulares que se depreendem dessas leis fundamentais. 

 

MASSA E GRAVIDADE 

Depois de apresentar as leis de Newton, os autores da coleção (A) retomam o conceito 

de massa em função da segunda lei, como uma relação entre a força F que atua no corpo e a 

aceleração (a) que essa força produz, ou seja: 
a
F

m = . E também em função da primeira lei, 

como a medida da inércia de um corpo. Além disso, a massa “é uma constante característica do 

corpo” (Máximo e Alvarenga, 2006, p. 151) por não variar quando o corpo é transportado de 

um local para outro, nem quando sua temperatura ou seu estado físico se alteram, tudo isso 

apenas para velocidades muito menores do que a velocidade da luz no vácuo. 

Quando os autores da coleção (B) desenvolvem a primeira lei de Newton também 

concebem a idéia de massa: “A massa de um corpo é a medida da sua inércia”. (FERRARO et. 

al., 2001, p. 48). 

Na coleção (C), massa é concebida como uma propriedade intrínseca do corpo e tem a 

seguinte concepção: “... o valor da inércia do corpo está diretamente relacionado à sua massa” 

(Gaspar, 2001, p. 69). E em Feynman (1967) é usado o termo “massa como uma medida 
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quantitativa da inércia” (p.9-1). Ou seja, há uma boa aproximação entre a concepção de massa 

desta coleção e a da física de referência. 

Os conceitos de massa e gravidade, na coleção (D), surgem com a discussão do campo 

gravitacional no mesmo capítulo. Nesse caso, massa é o resultado do quociente entre o peso 

(P) e o módulo do campo gravitacional (g), mas também do quociente entre a força (F) e a 

aceleração (a) da segunda lei de Newton: 
g
P

m = ou 
MG
RF

m
.
. 2

= e 
a
F

m = . 

A primeira concepção seria chamada de massa gravitacional e a segunda de massa 

inercial que “se refere à dificuldade de produzir variação na velocidade do objeto”. 

(Gonçalves Filho e Toscano, 2002, p. 73) 

Como ocorreu com o conceito de energia para os cientistas da época de sua elaboração 

e que continua até hoje, Newton não conseguiu definir gravidade, manifestou isso ao final de 

sua obra Principia afirmando que não conseguira encontrar as causas das propriedades da 

gravidade, mas considerando suficiente saber que a gravidade “realmente existe e atua de 

acordo com as leis que explicamos, e serve abundantemente para dar conta de todos os 

movimentos dos corpos celestes, e dos nossos oceanos” (NUSSENZVEIG, 1981, p. 497). No 

entanto, em carta a Bentley, completou suas idéias afirmando que a gravidade era “inata, 

inerente e essencial à matéria, de modo que um corpo possa atuar sobre outro à distância 

através do vácuo, sem a mediação de algum agente, por intermédio do qual sua ação e força 

possam ser transmitidos de um ao outro” (p.497). 

Mas, segundo Nussenzveig (1981), foi só com a igualdade entre massa inercial e massa 

gravitacional por meio da formulação da teoria da relatividade de Einstein que a compreensão 

da natureza da gravidade teve um grande avanço. E quando um livro de ensino médio 

consegue explorar isso, não só garante uma grande aproximação da física de referência, mas 

como também caminha para uma atualização do conhecimento físico escolar, uma tendência e 

uma necessidade nos currículos atuais. 

Em Feynman (1967), ao abordar a diferença entre massa e peso, trata da força que atua 

sobre objetos próximos à superfície da Terra que é 

... na direção vertical devido à gravidade é proporcional à 
massa do objeto e é quase independente da altitude para 
altitudes pequenas quando comparadas com o raio da 

Terra (R): gm
R

MmG
F .

..
2

== , onde 
2

.
R
MG

g =  é 

chamada aceleração da gravidade. Portanto, a lei da 
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gravidade nos conta que o peso é proporcional à massa; a 
força é na direção vertical e é a massa multiplicada por g. 
(FEYNMAN, 1967, p.9-4) 
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4. Considerações Finais 

 

4.1. Da Análise dos Conceitos da Física nos Ensinos Fundamental e Médio 

 

4.1.1. ENERGIA 

 

O conceito de energia é o foco de inúmeras pesquisas na área educacional há mais de 

vinte anos em função de sua importância como elemento comum às diferentes áreas da Física 

e também como condutor das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Esse papel de 

destaque é reforçado por autores como: Solbes e Tarín (1998), Angotti (1991) e Pérez-

Landazábal et.al. (1995). Solbes e Tarín (1998) indicam a introdução desse conceito nos 

primeiros anos do ensino secundário obrigatório da Espanha, ou seja, no final do ensino 

fundamental e início do ensino médio. 

No entanto, apesar da importância do trabalho com energia, muitas dessas pesquisas 

também indicam grandes dificuldades no processo de ensino aprendizagem e por isso, há 

também muitos estudos na investigação dos conhecimentos prévios e adquiridos pelos 

estudantes. 

Assis e Teixeira (2003) realizaram um levantamento dos principais trabalhos a respeito 

do ensino e aprendizagem do conceito de energia e elaboraram um quadro que sintetiza os 

resultados de pesquisas com as principais concepções de senso comum associadas a esse 

conceito entre estudantes de quinta série ao nível básico universitário no Brasil e em diversos 

países, como: Estados Unidos, Botswana (África), Inglaterra e Espanha. Os resultados 

encontrados são praticamente os mesmos e, de maneira geral, associam características à 

energia ou consideram esse conceito como sinônimo de outros. A seguir encontram-se 

algumas das características encontradas entre estudantes dos ensinos fundamental, médio e 

básico universitário. 

a) Energia como causa para que ocorra um processo. 

b) Energia como produto de um processo. 

c) Energia associada ao movimento. 

d) Energia como sinônimo de ação, força, potência ou trabalho. 
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e) Energia associada à vida, ao homem (antropomórfica) e à atividade humana 

(antropocêntrica). 

Assis e Teixeira (2003) consideram que algumas dessas concepções de senso comum 

dificultam a aprendizagem do conceito de energia, sua conservação e transformação. São elas: 

“a energia associada ao movimento, à atividade ou aos processos; a não distinção entre formas 

e fontes de energia; a não compreensão da transformação, conservação, transferência de 

energia” (ASSIS e TEIXEIRA, 2003, p. 50). 

Considerando esses resultados e identificando essas concepções em algumas das 

coleções analisadas, é possível afirmar que, além dos conteúdos estarem afastados da Física 

de referência, podem aumentar a dificuldade de aprendizagem do conceito de energia pelos 

estudantes. 

Por exemplo, na coleção (B1) uma representação esquemática indica que a energia 

potencial é associada ao movimento do ar aquecido e na coleção (B4) cita a utilidade prática 

da energia eólica e sendo que anteriormente na mesma frase, havia citado que esse tipo de 

energia não era muito utilizado. Assim, não distingue se a energia eólica é mais uma forma 

útil de energia ou uma fonte de energia. 

Sendo assim, essas concepções veiculadas em livros do ensino fundamental além de 

poder dificultar ainda mais a compreensão do conceito energia também se encontram 

distanciadas da física de referência principalmente por estarem próximas do senso comum. 

Novamente na coleção (B1), quando trata do conceito de calor, não define se é uma 

forma de energia ou se é uma fonte de energia térmica. Já na coleção (B2) é possível 

identificar a distinção entre forma e fonte de energia porque associa energia térmica, a forma 

de energia, com a energia cinética de agitação das partículas que constituem o corpo como a 

fonte dessa forma de energia. 

Em duas das coleções analisadas, (A) e (B), energia é concebida como a capacidade de 

realizar trabalho. Na coleção (A), essa energia encontra-se armazenada no corpo e, quando 

este for o ser humano, essa armazenagem será na forma de energia obtida pela ingestão de 

alimentos. 

Numa concepção moderna de transformação de energia, essa energia associada à 

ingestão de alimentos não pode ser chamada de energia química, segundo as referências atuais 

da Química, mas sim, da energia que se encontra no sistema constituído pelo homem com seu 

sistema digestório e os alimentos ingeridos. Quando o homem ingere o alimento e passa a 
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digeri- lo, o sistema realiza uma transformação nesse alimento e produz um balanço favorável 

ou não à liberação dessa energia na forma mais adequada a sua utilização. Portanto, a energia 

se encontra no sistema e não num corpo isolado. 

A definição de energia da coleção (B) é a que mais se aproxima da Física de referência 

porque além da assumir sua incompletude, indica que o importante não é a definição, mas as 

formas e transformações de energia. A coleção (D) faz o mesmo, mas sem uma definição e 

parte diretamente para as formas de energia, transformação e conservação. 

A coleção (C) adota a concepção de energia associada ao trabalho, “definimos trabalho 

como a medida da energia” (GASPAR, 2001, p. 116) e apresenta, em seguida, as formas da 

energia da mecânica, a energia cinética e a energia potencial, com sua formalização 

matemática. Essa maneira de apresentar o conceito de energia centralizado no tratamento 

matemático associado a falta de um histórico do conceito, segundo Assis e Teixeira (2003, p. 

46), “corre-se o risco de o conhecimento ser transmitido de forma fragmentada, o que 

dificulta para o aluno a viabilidade de articular as várias formas de energia, e compreender 

sua conservação e transformação”. 

Portanto, entre as quatro coleções analisadas, no que se refere ao conceito de energia, 

a coleção (C) encontra-se mais afastada dos conhecimentos da física de referência por 

enfatizar os aspectos matemáticos; (A) e (B) respectivamente, já apresentam uma 

aproximação maior porque adotam a concepção encontrada nos livros de referência e a 

coleção (D) apresenta o menor distanciamento do conhecimento físico da referência porque 

desenvolve as formas, transformações e conservação de energia antes de proceder com a 

formalização matemática associada às energias da mecânica. 

A organização mais comum do conhecimento físico encontrado nos livros didáticos, 

mecânica, óptica, física térmica e eletromagnetismo, propicia uma visão restrita do conceito 

de energia. Energia é um conceito unificador e com capacidade de viabilizar aportes intra e 

interdisciplinares. No entanto, nos livros didáticos de ciências e de física da educação básica 

essa possibilidade não é explorada e, muito pelo contrário, a maioria dos livros aborda a 

energia apenas na mecânica o que restringe a concepção associada ao trabalho e à capacidade 

de realizá- lo. 

É certo que também na maioria dos livros, as energias térmica e elétrica são abordadas 

nas áreas correspondentes, mas dificilmente retomando os aspectos de transformação e 

conservação da energia que só é realizado em mecânica, porque a abordagem nessas outras 
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duas áreas volta-se, de maneira geral, para a formalização matemática. Eventualmente, na 

área de física térmica alguns livros trazem, no início, uma abordagem histórico-evolutiva para 

discutir o conceito de calor e na área de eletromagnetismo, quando são apresentados os 

processos de eletrização ou ainda quando historicamente ocorre a ligação entre eletricidade e 

magnetismo com a experiência de Oersted. 

 

4.1.2. CAMPO 

O conceito de campo só é tratado no ensino médio onde foram identificados alguns 

dos significados analisados por Krapas e Silva (2005). Esses autores destacam as seguintes 

atribuições ao termo campo em livros didáticos do ensino médio: 

a) “definições explícitas; 

b) campo armazena energia; 

c) campo é alteração do espaço; 

d) campo interage com partículas e media a interação entre partículas”. (p.2) 

Para cada atribuição encontrada, Krapas e Silva (2005) relacionam com as origens 

históricas do conceito de campo expressas em antigos manuais e ainda fazem contrapontos 

com livros utilizados em cursos introdutórios de Física. Esses livros foram: Física de Tipler, 

Curso de Física Básica de Nussenzveig, Fundamentos de Física de Halliday e Resnick e 

Física de Chaves. 

Segundo Krapas e Silva (2005), o conceito de campo vigente na física de referência 

atual considera-o “mediador da interação entre partículas” (p. 8), porque assim é possível 

atribuir ao campo ações típicas de ondas e partículas, como: propagar-se, interagir com 

partículas, armazenar energia e momento. Como essas são ações características da mecânica, o 

conceito de campo está sofrendo um processo de volta às propriedades mecânicas, processo 

que fora interrompido por Maxwell que não o considerava dessa maneira. (KRAPAS e 

SILVA, 2005) Mas também, considerando que campo é espaço, para Maxwell, “a energia 

localiza-se no campo”. (KRAPAS e SILVA, 2005, p.4) 

O conceito de campo na Mecânica identificado nas coleções (B) e (D) analisadas 

indicam respectivamente, uma maior e menor aproximação da concepção vigente. A coleção 

(B) coloca explicitamente a noção de mediador entre partículas enquanto a coleção (D) faz a 

mesma colocação, mas de maneira um pouco mais sutil. 
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Na coleção (B), o campo elétrico e o campo magnético apresentam diferentes 

atribuições: para o primeiro, a de manifestação da ação à distância, ou seja, mediador da 

interação, e para o segundo, o significado de campo alterando o espaço. Esse significado, 

segundo Krapas e Silva (2005), faria referência à relatividade geral de Einstein o que poderia 

dificultar ainda mais a compreensão desse conceito. 

A coleção (C) faz uma abordagem distinta das demais coleções quando separa, tanto 

para o campo elétrico quanto para o campo magnético, o vetor campo do campo em si. 

Essa distinção não é observada nos livros da física de referência, como registram Krapas 

e Silva (2005, p. 4): “Ainda sobre os manuais13, pode-se dizer que em geral não há a distinção 

acima apontada por Gaspar14”. O autor mantém essa distinção no livro analisado nesta pesquisa 

e também não foi encontrada nos livros utilizados da física de referência. Purcell (1973), ao 

responder a pergunta sobre o que é um campo elétrico, usa o termo ‘vetor campo elétrico’ 

como sinônimo de campo elétrico, na seguinte resposta: “o fato de que o vetor campo elétrico 

num ponto do espaço é tudo o que precisamos conhecer para calcular a força em qualquer carga 

naquele ponto” (p. 17). 

Krapas e Silva (2005) concluem que “no que diz respeito ao conceito de campo, o saber 

ensinado15, por seu caráter polissêmico, pode acarretar sérios problemas de aprend izagem” 

(p.10). Assim, os autores sugerem que esse conceito não deveria ser incluído no ensino médio 

porque a diversidade de significados a ele atribuídos dificulta sua aprendizagem e para evitar 

esse problema, seriam necessárias discussões que contextualizassem o conceito de campo em 

suas origens e produção histórica que necessitaria inclusive de uma abordagem de Física 

Moderna, como a relatividade especial de Einstein. 

 

4.1.3. FORÇA 

Wuo (2003) ao discutir a Física nos livros didáticos, aponta que o conhecimento 

escolar simplifica e reduz o conhecimento científico original porque extingue as conexões 

conceituais que relacionam os elementos de uma estrutura teórica. Nessa perspectiva é 

apresentado o conceito de força nos livros didáticos de Física do ensino médio. 

                                                 
13 Os autores se referem aos livros de física das décadas de 30 e 40 e também ao livro que Maxwell de 1952. Os 
autores citados foram: Atwood (1941) e Harnwell (1930). 
14 O livro analisado no trabalho de Krapas e Silva (2005) é Gaspar, A.. Física 3: Eletromagnetismo  e Física 
Moderna. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
15 Esse termo é utilizado na concepção de Chevallard. 
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Segundo Wuo (2003), o conceito de força apresenta uma simplificação porque parte do 

senso comum das pessoas a respeito de força e em seguida, apresenta, sem um 

encaminhamento prévio das qualidades do conceito, para a expressão matemática da segunda 

lei de Newton. Além disso, “São poucos os livros que relacionam a força com variação da 

quantidade de movimento, e quando o fazem, utilizam um tratamento matemático elementar e 

restritivo em relação ao que se vê nas obras de Newton” (Wuo, 2003, p. 310). O tratamento 

que a coleção (D) faz da força com a variação da quantidade de movimento se encontra na 

discussão dos princípios da mecânica adiante. 

As coleções do ensino fundamental praticamente só desenvolvem o conceito de força 

na Mecânica com o significado de ação entre corpos. 

 

4.1.4. PRINCÍPIOS 

Custódio e Pietrocola (2004) analisam a função da abordagem dos princípios no 

ensino dos conhecimentos científicos em Física e para isso, investigam como o princípio de 

conservação de energia se encontra em alguns livros didáticos do ensino médio. A pesquisa 

apontou que, a maioria dos livros, inicia a abordagem do particular, representado por 

definições de conceitos que se encontram no enunciado dos princípios, para o geral que 

seriam os princípios. Essa tendência é bastante comum nas perspectivas tradicionais onde, 

segundo Gil Perez (apud Custódio e Pietrocola, 2004), os conteúdos são trabalhados para 

resolver aplicações em exercícios. 

Esta pesquisa também obteve resultados nesse sentido: conceitos relacionados aos 

princípios, como inércia e força, por exemplo, são definidos anteriormente encaminhando 

para aplicações na resolução de exercícios. Esse aspecto fica evidente na coleção (C) que 

afirma não ser necessário o uso de palavras para o princípio fundamental da dinâmica, porque 

a expressão matemática correspondente já é suficiente, com certeza, apenas para a resolução 

de problemas. 

A ênfase nas aplicações matemáticas nas aulas de Física do ensino médio em 

detrimento do desenvolvimento com os princípios da Física praticamente impossibilita um 

trabalho pedagógico que leve o aluno a construir seus conhecimentos porque apresenta os 

conhecimentos científicos como “ferramentas” matemáticas sem relação com as estruturas 

teóricas que o geraram. 
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4.2. Dos Resultados Obtidos 

 

A metodologia de análise possibilitou perceber que os distanciamentos horizontais da 

ciência de referência ocorrem em maior freqüência nos livros do ensino fundamental. Entre 

esses livros, os distanciamentos verticais que indicam inadequação ao nível de ensino, 

também ocorrem principalmente, com os conceitos desenvolvidos nas séries finais. Essa 

tendência mostra que se, por um lado, os conhecimentos físicos no ensino fundamental se 

afastam da ciência de referência, por outro, devido ao rigorismo, se aproximam dos conteúdos 

do conhecimento físico desenvolvido no ensino médio. 

A maioria dos distanciamentos horizontais encontrados é resultado da adequação do 

conteúdo a ser ensinado para determinada faixa etária e como tal, é previsível pelo laxismo 

necessário. No entanto, um certo controle desse laxismo é importante no processo de ensino 

porque a simplificação da linguagem não pode criar obstáculos à aprendizagem em 

construção. Por exemplo, ao conceito de energia, investigado por Assis e Teixeira (2003), 

foram associadas várias concepções de senso comum pelos alunos e algumas delas foram 

encontradas no presente trabalho em livros de Ciências para o ensino fundamental. Esse 

resultado reforça a necessidade dos professores serem capazes de identificar tais concepções e 

intervirem. 

Nos livros para o ensino médio, os distanciamentos horizontais identificados (ver 

tabelas 1 e 2 no apêndice) se referem aos conceitos de energia e campo. Com relação à 

energia se refere a sua localização, aspecto que na ciência de referênc ia não é abordado e que 

no processo de ensino poderia se constituir em obstáculo à aprendizagem porque criaria um 

conflito com a concepção de energia térmica, energia que não se armazena num corpo, mas 

sim se transfere. Novamente, a intervenção ativa do professor é necessária para tentar superar 

esse obstáculo que pode ser criado através do livro didático. 

Relativo ao conceito de campo também foi encontrado um distanciamento na coleção 

(B) que diferencia o campo gravitacional e campo de gravidade não como sinônimos, mas sim 

como recurso didático. Mas, para utilizar essa diferenciação, os autores incluíram os conceitos 

de referencial inercial e não inercial que dificilmente são trabalhados no ensino médio devido 

a sua complexidade para a faixa etária. 

Krapas e Silva (2005), ao investigar a polissemia do conceito de campo, conclui que 

este não deveria ser estudado no ensino médio e justifica com os conseqüentes prejuízos à 
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aprendizagem, mas também indica que esse conceito ainda se encontra em construção no 

campo científico o que também dificulta a sua divulgação nos livros didáticos. Talvez essas 

concepções expliquem a quase inexistência de conteúdos de Física Moderna nos livros 

didáticos: a dificuldade de acompanhamento das alterações que ainda ocorrem em alguns 

conceitos e teorias mais atuais. 

Os princípios não são abordados explicitamente no ensino fundamental, apenas alguns 

conceitos decorrentes, como o de inércia. E quando o fazem, muitas vezes, devido às 

simplificações, apresentam incoerência na caracterização do conceito que dificultam a 

compreensão por parte do aluno. E a inexistência do distanciamento no tratamento dos 

princípios nos livros para o ensino médio se explica pela abordagem bastante próxima daquela 

encontrada na ciência de referência. 

Custódio e Pietrocola (2004) justificam a importância da abordagem dos princípios no 

ensino médio por meio de sua função na produção científica: os princípios orientam as 

investigações científicas e fundamentam os sistemas teóricos e no ensino, incentivaria “a 

atividade de criação dos estudantes na construção de significados balizada na validade dos 

princípios” (CUSTÓDIO e PIETROCOLA, 2004, p. 383). Isso significa que, na construção de 

conceitos por meio de procedimentos de ensino onde o aluno tenha participação ativa, o 

trabalho com princípios nortearia as propostas dos alunos dando- lhes coerência ou mostrando 

os caminhos para a correção do percurso. 

 

Diante dos resultados dos estudantes nas avaliações em grande escala e os resultados 

desta pesquisa, não se pode dizer que o distanciamento dos livros do ensino fundamental e a 

quase inexistência nos livros do ensino médio estejam diretamente relacionados, mas é 

possível realizar algumas inferências a fim de compreender tais resultados. 

O livro de Ciências para o ensino fundamental necessita de uma avaliação constante 

que indique maneiras para sua adaptação à realidade dos alunos e professores. Por outro lado, 

o professor de Ciências também precisa estar mais bem preparado para lidar com as 

dificuldades criadas por livros e condições, muitas vezes, inadequadas ao seu trabalho. Para 

isso, é preciso investir na sua formação pedagógica, mas também cultural e científica, 

procurando acessar revistas especializadas e participar de atividades na universidade, como 

congressos e encontros. A participação nesses eventos teria como finalidade além da 
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atualização dos professores na área, o desenvolvimento da consciência crítica diante das 

condições de trabalho e dos elementos que o professor utiliza para sua prática. 

Mesmo que os livros de Física para o ensino médio não tenham apresentado um 

distanciamento da ciência de referência, valem as mesmas indicações para o professor de 

Física que procurem se atualizar pedagógica, cultural e cientificamente. Neste caso, devido a 

falta de professores com licenciatura plena em Física e como a maioria de professores do 

ensino médio é formada por engenheiros e matemáticos, a ênfase dessa atualização deveria 

ser na parte pedagógica para que o professor soubesse articular adequadamente as 

informações a respeito dos conhecimentos prévios dos alunos, do conhecimento físico a ser 

ensinado, dos conteúdos no livro didático e as estratégias de ensino mais atuais. 

O uso dos resultados do ENEM para o ingresso no ensino superior e as conseqüências 

decorrentes, aponta para a necessidade de um “olhar” mais atento às ações programadas para 

o final da escolaridade básica, pois estas têm se mostrado bastante influentes para que práticas 

já consolidadas no sistema de ensino sejam repensadas. As mudanças que têm ocorrido em 

alguns exames vestibulares são conseqüências dessa influência. 

No Brasil a insuficiência no número de vagas no ensino superior associada às políticas 

governamentais que visam apenas o aumento no número de estudantes que possuem a 

educação básica completa, tem justificado há muitos anos a necessidade dos exames de 

ingresso na universidade. Ao mesmo tempo, as críticas também acompanharam todo o 

processo de implantação e modificação nos exames vestibulares. Essas críticas abordavam 

diferentes aspectos desde o formato das provas com testes que dificilmente avaliariam o 

conhecimento do candidato até os aspectos sociais que manteriam os privilégios para as 

classes com maior renda que estudam em escolas que, de certa forma, definem os conteúdos a 

serem tratados no exame. No entanto, o que realmente ocorre é que as chamadas escolas de 

elite não acabam definindo os conteúdos, mas seguindo, sem críticas, o programa de 

conteúdos dos grandes vestibulares, adotando como um de seus objetivos centrais, o ingresso 

de seu aluno no ensino superior. Dessa maneira, essas escolas ajudam a manter os exames de 

ingresso no ensino como estão, porque suas estruturas e organizações se basearam no que vale 

hoje. 

Quando o ENEM passou a fazer parte desse processo e foi adotado pelos grandes 

vestibulares, as escolas de elite passaram também a preparar seus alunos para esse exame, 

porque perceberam que assim aumentariam as chances de seus alunos serem aprovados. Ou 
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seja, sem alterar o objetivo das escolas, sua “produção” poderia crescer e isso na visão 

produtiva que muitas dessas escolas têm, possibilitou a boa recepção das alterações. 

Além disso, quando o governo passou a utilizar os resultados do ENEM para 

classificar as escolas em função do aproveitamento de seus alunos, surgiu mais um motivo 

para as escolas bem posicionadas reforçarem seu apoio. Mas, é preciso ressaltar que os 

resultados do ENEM não são adequados para essa classificação porque é um exame 

facultativo para os alunos e cujos resultados são apresentados indistintamente entre escolas de 

pequeno e grande porte. 

Esse quadro mostra que é possível repensar a forma de ingresso no ensino superior e 

que esse repensar é influenciado pelos resultados que são apresentados à sociedade que, por 

sua vez, apóia as iniciativas que forneçam dados que se relacionem com seus objetivos. Esse 

apoio é questionável, mas é também louvável por ter motivado alterações há muito 

necessárias. 

Se, por um lado, as formas dos exames de ingresso no ensino superior podem ser 

alteradas quando provas realizadas no final da escolaridade básica mostram algum tipo de 

resultado para a sociedade, como Souza (2006) aponta a respeito do ENEM, por outro lado, é 

também possível considerar que esses exames de ingresso no ensino superior influenciem nos 

cursos finais da escolaridade básica. Os conteúdos encontrados nos livros para o ensino médio 

são provas disso, pois praticamente coincidem com os conteúdos dos programas dos 

principais exames vestibulares. Ou seja, muito das escolhas dos conteúdos apresentados no 

livro didático do ensino médio é influenciado pelos conteúdos dos exames vestibulares e 

talvez isso possa explicar o rigor e a grande proximidade entre o conhecimento escolar dos 

livros didáticos do ensino médio e a ciência de referência. 
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APÊNDICE 

Tabela 1 – Distanciamento horizontal em relação ao conceito de ENERGIA 

DISTANCIAMENTO HORIZONTAL Ensino Fundamental Ensino Médio  
CIÊNCIA DE 
REFERÊNCIA 

LIVROS 
DIDÁTICOS DE 
CIÊNCIAS E 
FÍSICA 

Nd T F C Nd T F C 

Estabelece uma 
relação entre energia 
e força. 

3 3/8 A2/B1d/B3d     

Define energia 
mecânica como 
energia cinética ou 
energia potencial. 

2 2/8 B1a/B1d     

Associa duas 
concepções 
diferentes a um 
mesmo conceito, 
dentro do mesmo 
volume. 

2 2/8 B1a/B1d     

A energia potencial é 
gerada pelo 
movimento do ar 
aquecido e na água 
que evapora. 

1 1/8 B1d     

Energia modificando 
ou deformando a 
matéria. 

1 1/8 B1d     

Calor como o 
transporte de energia 
de um corpo para 
outro. 

1 1/8 B1d     

Energia solar se 
transforma em luz e 
calor. 

1 1/8 B4a     

Energia como 
sinônimo de carga 
elétrica. 

2 2/8 B1d/B2d     

Associa tensão 
elétrica à pressão 
elétrica. 

1 1/8 B4d     

Energia associada a 
movimento. 

1 1/8 B4d     

Ao conceito de ENERGIA 
estão associadas as seguintes 
concepções: 
a) capacidade de realizar 
trabalho; 
b) a energia potencial 
depende da posição e fica 
armazenada de maneira que, 
se necessário, converte-se 
em energia cinética e realiza 
trabalho; 
c) a energia cinética é devida 
ao movimento; 
d) a energia total (ou energia 
mecânica) é a soma da 
energia  cinética com a 
energia potencial; 
e) calor é uma forma de 
energia. 

Energia se encontra 
nos corpos. 

 

8 

  1   A 

Nas cinco tabelas: Nd indica o número de distanciamentos encontrados; T indica o 
número total de livros nos quais o conceito é abordado; F é a razão entre o número de 
distanciamentos e o número de total de livros que abordam o conceito; C indica a coleção a 
qual o livro pertence. 
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Tabela 2 – Distanciamento horizontal em relação ao conceito de CAMPO 

DISTANCIAMENTO HORIZONTAL Ensino Fundamental Ensino Médio  
Ciência de Referência  Livros Didáticos de Ciências e 

Física 
Nd T F C Nd T F C 

Associa sinais positivo e 
negativo aos pólos Norte e Sul. 

1 1/3 B1d     

Confusão entre pólos 
magnéticos e geográficos da 
Terra. 

2 2/3 B1d/B4d     

Estabelece correspondência 
entre linhas do campo 
magnético e energia magnética. 

1 1/3 B4d     

Região onde atuam linhas 
invisíveis. 

1 1/3 B4d     

Área ao redor do ímã onde se 
detecta seu magnetismo. 

1 1/3 B4d     

Confusão entre campo e força 
magnético. 

1 1/3 B4d     

Ao conceito de CAMPO 
estão associadas as 
seguintes concepções: 
a) armazena energia; 
b) media as interações 
entre partículas. 

Diferenciação entre campo de 
gravidade e campo 
gravitacional. 

 

3 

  1   B 
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Tabela 3 – Distanciamento horizontal em relação ao conceito de FORÇA 

DISTANCIAMENTO HORIZONTAL Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio  

Ciência de Referência  Livros Didáticos de 
Ciências e Física 

Nd T F C Nd T F C 

Atrai os corpos celestes 
dentro da galáxia. 

1 1/5 B4a     

Força tanto agente como 
ação. 

1 1/5 B4d     

Classificação das forças 
em contato e campo. 

1 1/5 B4d     

Ao conceito de FORÇA estão 
associadas as seguintes 
concepções: 
a) ação que altera o estado de 
movimento; 
b) força magnética como ação à 
distância. Imprecisão nas 

informações. 
1 

5 

1/5 B4a     
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Tabela 4 – Distanciamento horizontal em relação ao conceito de PRINCÍPIOS 

DISTANCIAMENTO HORIZONTAL Ensino Fundamental Ensino Médio  
Ciência de Referência  Livros Didáticos de 

Ciências e Física 
Nd T F C Nd T F C 

Os enunciados dos PRINCÍPIOS 
são os seguintes: 

“A 1ª Lei é a Lei da 
Inércia16: ‘Todo corpo 
persiste em seu estado de 
repouso, ou de 
movimento retilíneo 
uniforme, a menos que 
seja compelido a 
modificar esse estado 
pela ação de forças 
impressas sobre ele.” 
(NUSSENZVEIG, 1981, 
p. 110) 
“A 2ª lei de Newton é o 
princípio fundamental da 
dinâmica, (...) é a lei 
básica que permite 
determinar a evolução de 
um sistema na mecânica 
clássica. A 1ª lei pode ser 
considerada como um caso 
particular da 2ª lei.” 
(NUSSENZVEIG, 1981, 
p. 116) 
“3ª Lei de Newton: A 
toda ação corresponde 
uma reação igual e 
contrária, ou seja, as 
ações mútuas de dois 
corpos um sobre o outro 
são sempre iguais e 
dirigidas em sentidos 
opostos.” 
(NUSSENZVEIG, 1981, 
p. 123) 

 

Incoerência entre 
concepções no mesmo 
volume. 

2 2  B1d/B4d     

 

 

 

 

                                                 
16 Grifo do autor. 
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Tabela 5 – Distanciamento horizontal em relação ao conceito de MASSA, 

TEMPERATURA, MUDANÇA DE ESTADO, CARGA E CORRENTE ELÉTRICA 

DISTANCIAMENTO HORIZONTAL Ensino Fundamental Ensino Médio  
Ciência de Referência  Livros 

Didáticos de 
Ciências e 
Física 

Nd T F C Nd T F C 

Ao conceito de MASSA 
está associada a seguinte 
concepção: medida 
quantitativa da inércia. 

Incoerência 
entre 
concepções no 
mesmo volume. 

2 5 2/5 B1d/B1a     

Indicação 
inadequada da 
escala de 
temperatura. 

3 3/8 A2c/B1a/B1d     Ao conceito de 
TEMPERATURA está 
associada a seguinte 
concepção: de energia 
cinética média das 
moléculas é função da 
temperatura. 

Imprecisões nas 
informações. 

1 

8 

1/8 B4d     

Com relação à 
MUDANÇA DE 
ESTADO afirma: 
a) para determinada 
substância, ocorre numa 
temperatura fixa, mesmo 
que o corpo continue 
recebendo calor; 
b) vaporização é a 
mudança do estado 
líquido para o estado 
gasoso. 

Confusão entre 
os conceitos de 
vaporização e 
evaporação. 

2 8 2/8 A2c/B4a     

Eletricidade 
sinônimo de 
corrente 
elétrica. 

5 5/6 A2d/B2d/B3a/B3d/B4d     

Cargas positiva 
e negativa se 
deslocam nos 
condutores. 

1 1/6 B1d     

Utilização de 
termos 
inexistentes na 
área de 
eletricidade. 

1 1/6 B4d     

Com relação à CARGA E 
CORRENTE ELÉTRICA 
afirma: 
a) é constituída por cargas 
elétricas em movimento; 
b) gera campo magnético 
ao percorrer um condutor. 

Corrente 
elétrica 
sinônimo de 
intensidade. 

1 

6 

1/6 B4d     
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ANEXOS 

Anexo A 

Tabela 6 - Lista dos 10 Livros Didáticos de Ciências Mais Comprados pelo PNLD SP 2006 

(fornecida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo). 

 

Livro Editora 

S
é
r
i
e  

1 ROSA DOS VENTOS - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 1 
2 VIVER E APRENDER CIÊNCIAS SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 1 
3 BOM TEMPO - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 1 
4 PENSAR E VIVER - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 1 
5 NA TRILHA DA CIÊNCIA - NOVO QUINTETO EDITORIAL LTDA 1 
6 CIÊNCIAS - COLEÇÃO EDIOURO SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 1 
7 REDESCOBRIR CIÊNCIAS EDITORA FTD S/A 1 
8 PENSAR E CONSTRUIR - CIÊNCIAS EDITORA SCIPIONE S.A. 1 
9 COPE - CIÊNCIAS, OBSERVAÇÃO, PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO QUINTETO EDITORIAL LTDA 1 
10 TERRA - PLANETA VIDA - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 1 
    
1 CIÊNCIAS - CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO BASE EDITORA 1 
2 ROSA DOS VENTOS - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 2 
3 VIVER E APRENDER CIÊNCIAS SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 2 
4 PENSAR E VIVER - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 2 
5 BOM TEMPO - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 2 
6 NA TRILHA DA CIÊNCIA - NOVO QUINTETO EDITORIAL LTDA 2 
7 CIÊNCIAS - COLEÇÃO EDIOURO SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 2 
8 REDESCOBRIR CIÊNCIAS EDITORA FTD S/A 2 
9 PENSAR E CONSTRUIR - CIÊNCIAS EDITORA SCIPIONE S.A. 2 
10 COPE - CIÊNCIAS, OBSERVAÇÃO, PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO QUINTETO EDITORIAL LTDA 2 
    
1 ROSA DOS VENTOS - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 3 
2 VIVER E APRENDER CIÊNCIAS SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 3 
3 PENSAR E VIVER - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 3 
4 BOM TEMPO - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 3 
5 NA TRILHA DA CIÊNCIA - NOVO QUINTETO EDITORIAL LTDA 3 
6 CIÊNCIAS - COLEÇÃO EDIOURO SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 3 
7 REDESCOBRIR CIÊNCIAS EDITORA FTD S/A 3 
8 PENSAR E CONSTRUIR - CIÊNCIAS EDITORA SCIPIONE S.A. 3 
9 COPE - CIÊNCIAS, OBSERVAÇÃO, PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO QUINTETO EDITORIAL LTDA 3 
10 TERRA - PLANETA VIDA - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 3 
    
1 ROSA DOS VENTOS - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 4 
2 VIVER E APRENDER CIÊNCIAS SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 4 
3 BOM TEMPO - CIENCIAS NATURAIS EDITORA MODERNA LTDA 4 
4 PENSAR E VIVER - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 4 
5 NA TRILHA DA CIÊNCIA - NOVO QUINTETO EDITORIAL LTDA 4 
6 CIÊNCIAS - COLEÇÃO EDIOURO SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 4 
7 REDESCOBRIR CIÊNCIAS EDITORA FTD S/A 4 
8 PENSAR E CONSTRUIR - CIÊNCIAS EDITORA SCIPIONE S.A. 4 
9 COPE - CIÊNCIAS, OBSERVAÇÃO, PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO QUINTETO EDITORIAL LTDA 4 
10 TERRA - PLANETA VIDA - CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 4 
    
1 CIÊNCIAS - NOVO PENSAR EDITORA FTD S/A 5 
2 VIVENDO CIÊNCIAS NOVA EDIÇÃO EDITORA FTD S/A 5 
3 CIENCIAS NATURAIS NO DIA A DIA EDITORA POSITIVO LTDA 5 
4 PROJETO EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI - SÉRIE LINK DA CIÊNCIA EDITORA MODERNA LTDA 5 
5 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 5 
6 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 5 
7 CIÊNCIAS e EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDITORA ÁTICA S.A. 5 
    
1 CIÊNCIAS - NOVO PENSAR EDITORA FTD S/A 6 
2 VIVENDO CIÊNCIAS NOVA EDIÇÃO EDITORA FTD S/A 6 
3 CIENCIAS NATURAIS NO DIA A DIA EDITORA POSITIVO LTDA 6 
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4 PROJETO EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI - SÉRIE LINK DA CIÊNCIA EDITORA MODERNA LTDA 6 
5 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 6 
6 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 6 
7 CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDITORA ÁTICA S.A. 6 
    
1 CIÊNCIAS - NOVO PENSAR EDITORA FTD S/A 7 
2 VIVENDO CIÊNCIAS NOVA EDIÇÃO EDITORA FTD S/A 7 
3 CIENCIAS NATURAIS NO DIA A DIA EDITORA POSITIVO LTDA 7 
4 PROJETO EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI - SÉRIE LINK DA CIÊNCIA EDITORA MODERNA LTDA 7 
5 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 7 
6 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 7 
7 CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDITORA ÁTICA S.A. 7 
    
1 CIÊNCIAS - NOVO PENSAR EDITORA FTD S/A 8 
2 VIVENDO CIÊNCIAS NOVA EDIÇÃO EDITORA FTD S/A 8 
3 CIENCIAS NATURAIS NO DIA A DIA EDITORA POSITIVO LTDA 8 
4 PROJETO EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI - SÉRIE LINK DA CIÊNCIA EDITORA MODERNA LTDA 8 
5 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 8 
6 CIÊNCIAS EDITORA ÁTICA S.A. 8 
7 CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EDITORA ÁTICA S.A. 8 
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Anexo B 

Tabela 7 - Identificação das Coleções Analisadas no Ensino Fundamental 

CÓDIGO NOME DA 

COLEÇÃO 

AUTORES  EDITORA/CIDADE/ANO NÍVEL 

A1 (A1a -1ª série; 

A1b-2ª série; A1c-3ª 

série; A1d-4ª série) 

Ciências para 

a Nova 

Geração 

Lucinéia 

Machado de 

Oliveira 

Editora Nova Fronteira/São 

Paulo/2002 

Ensino 

Fundamental 

(séries 

iniciais) 

A2 (A2a -1ª série; 

A2b-2ª série; A2c-3ª 

série; A2d-4ª série) 

Rosa-dos-

Ventos: 

ciências 

naturais  

Emmanuel 

Cavalcanti 

de Oliveira e 

Maria da 

Penha 

Gonçalves 

Paveltchuk 

Editora Moderna/São 

Paulo/2002 

Ensino 

Fundamental 

(séries 

iniciais) 

B1 (B1a-5ª série; 

B1b-6ª série; B1c -7ª 

série; B1d-8ª série) 

Ciências-

Coleção 

Ciência em 

Contexto 

Ana Maria 

Pereira; 

Margarida 

Carvalho de 

Santana; 

Mônica 

Waldhelm 

Editora do Brasil/São 

Paulo/2002 

Ensino 

Fundamental 

(séries finais) 

B2 (B2a-5ª série; 

B2b-6ª série; B2c -7ª 

série; B2d-8ª série) 

Ciências, 

novo pensar 

Demétrio 

Gowdak e 

Eduardo 

Martins 

Editora FTD/São Paulo/2002 Ensino 

Fundamental 

(séries finais) 

B3 (B3a-5ª série; 

B3b-6ª série; B3c -7ª 

série; B3d-8ª série) 

Vivendo 

Ciências 

Maria de la 

Luz e 

Magaly 

Terezinha 

dos Santos 

Editora FTD/São Paulo/2002 Ensino 

Fundamental 

(séries finais) 

E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

 

B4 (B4a-5ª série; 

B4b-6ª série; B4c -7ª 

série; B4d-8ª série) 

Ciências Jane T. 

Santos 

Gonçalves e 

Marilice 

Trentini 

Oliveira 

Módulo Editora/Curitiba/2002 Ensino 

Fundamental 

(séries finais) 
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Anexo C 

Tabela 8 - Identificação das Coleções Analisadas no Ensino Médio 

CÓDIGO NOME DA 

COLEÇÃO 

AUTORES EDITORA/CIDADE/ANO NÍVEL 

A Curso de Física 

(três volumes) 

Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga 

Editora Scipione/ São 

Paulo/2006 

Ensino 

Médio 

B Física: ciência e 

tecnologia 

(volume único) 

Nicolau G. Ferraro; Paulo 

César Penteado; Paulo 

Toledo Soares; Carlos 

Magno Torres 

Editora Moderna/São 

Paulo/2001 

Ensino 

Médio 

C Física (volume 

único) 

Alberto Gaspar Editora Ática/São 

Paulo/2001 

Ensino 

Médio 

D Física para o 

Ensino Médio 

(volume único) 

Aurélio Gonçalves Filho e 

Carlos Toscano 

Editora Scipione/São 

Paulo/2002 

Ensino 

Médio 

 

 


