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RESUMO

A inserção da Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (EM)
consolidou-se nos últimos anos como uma forte tendência de renovação curricular, na
área de Pesquisa em Ensino de Física. Ao longo das últimas décadas, cada vez se
torna mais presente a discussão acerca da necessidade da introdução desses
conteúdos, assim como das justificativas que embasam essa necessidade. No
entanto, e apesar de tantas iniciativas, pouco se avançou. A constituição de um
conhecimento científico, sob a forma de conhecimento escolar, inserido na escola,
parece ser um processo mais complexo do que o simples discurso. O objetivo de
nossa pesquisa é investigar de que maneira e por quais condicionantes o
conhecimento da FMC vem sendo transformado em conhecimento escolar na escola
média. Para isso, situamos nosso objeto de pesquisa como sendo a constituição do
conhecimento escolar da FMC, do ponto de vista das contribuições desenvolvidas
pelas teorias de currículo. Nesse sentido, o foco das análises esteve centrado na
constituição e evolução de disciplinas sobre o tema, nas estruturas curriculares e nos
documentos oficiais, assim como nos conteúdos apresentados nos livros didáticos,
tanto do ensino superior como do ensino médio. Paralelamente, foi analisada também
a forma pela qual a área de pesquisa em ensino de física vem tratando da questão,
através de um panorama da presença desses temas nas teses e dissertações da área,
no período 1972-2011.
O interesse pela FN vem do fato de que esse conhecimento deveria ser objeto
de especial atenção, em decorrência de sua importância, especialmente em processos
tecnológicos e sociais, na sociedade contemporânea. Em nossa análise, foi possível
perceber que, de fato, o conhecimento da ciência se transforma em conhecimento
disciplinar no ensino superior, e após sua consolidação, começa a ter partes de seu
conteúdo inserido, de forma heterogênea e aparentemente aleatória, no ensino médio.
Nesse último processo, os critérios de seleção e as formas de abordagem continuam
submetidos à lógica do ensino superior, sem formas de priorizar aspectos relevantes
do ponto de vista das finalidades educacionais da escola básica. Dessa forma, uma
mera transposição didática não é capaz de responder às demandas formativas
desejadas. Para acentuar as dificuldades, constatamos que a grande maioria dos
cursos de formação de professores dispensa uma mínima (ou nenhuma) atenção à FN
e, quando o fazem, apresentam abordagens que não aproximam esses
conhecimentos dos sentidos desejados. Nossos resultados indicam que a introdução
de temas de FMC no ensino médio requer uma atenção e política específica,
demandando também formas de abordagem pertinentes aos objetivos desejados,
segundo as dimensões científica, tecnológica e social.
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ABSTRACT

The introduction of Modern and Contemporary Physics in high school has
established itself in recent years as a strong trend of curriculum renewal in Physics
Teaching research. Over the past decades, the discussion about the need to introduce
such contents and the justifications that support this emergence has become more
common. However, and despite many initiatives, there were few progresses. The
establishment of a scientific knowledge, in the form of school knowledge, inside
schools, seems to be a more complex process than simple discourse. The goal of our
research is to investigate how and under which conditions the knowledge of modern
and contemporary physics has been turned into school knowledge in secondary level.
For this, we situated our research focus in the creation of school knowledge of modern
and contemporary physics, from the point of view of the contributions developed by
curriculum theories. In this sense, the focus of the analysis was focused on the
formation and evolution of disciplines on the subject in the curriculum frameworks and
official documents as well as in textbook contents, both in higher education and high
school. At the same time, it was also analyzed the way in which the research area in
physics education is addressing this issue through an overview of the presence of
these themes in the theses and dissertations of the area in the period 1972-2011.
Interest in the nuclear physics comes from the fact that this knowledge should
be the object of special attention, because of their importance, especially in
technological and social processes in contemporary society. In our analysis, it was
revealed that, in fact, knowledge of science turns into disciplinary knowledge in higher
education, and after its consolidation, begins to have parts of its content inserted, in an
heterogeneous and seemingly random way, in high school. In the latter case, the
selection criteria and ways to approach remain subject to the logic of higher education
without ways to prioritize relevant aspects from the point of view of the educational
purposes of basic school. Thus, a mere didactic transposition is not able to meet the
desired formative demands. To highlight the difficulties we find that the vast majority of
teacher training courses dispenses a minimal (or no) attention to the nuclear physics
and when they do, they present approaches that do not discuss this knowledge of the
desired directions. Our results indicate that the introduction of modern and
contemporary physics topics in high school requires attention and specific policy also
demanding ways to approach relevant to the desired goals, according to the scientific,
technological and social dimensions.
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APRESENTAÇÃO

A inserção da Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (EM)
consolidou-se nos últimos anos como uma forte tendência de renovação curricular, na
área de Pesquisa em Ensino de Física. Ao longo das duas últimas décadas, cada vez
se torna mais presente a discussão acerca da necessidade da introdução desses
conteúdos na educação básica, assim como das justificativas que embasam essa
necessidade.
Mais recentemente, essa proposta de inserção da FMC vem realizando os
primeiros movimentos no sentido de uma instauração mais efetiva, juntamente com
uma expressiva preocupação no sentido de repensar também as abordagens
pretendidas para a Física no Ensino Médio. Nessa direção, grande parte dos livros
didáticos utilizados nesse nível, em suas edições mais recentes, tem incorporado
alguns desses conteúdos. Além disso, vem sendo produzidas publicações de materiais
didáticos independentes, alguns deles incluindo propostas de experimentos. Da
mesma forma, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, que vem sendo
implementada desde 2008, também contempla temas dessa natureza.
No entanto, e apesar de todos esses esforços, esse não é ainda um
movimento amplo, persistindo algumas (ou muitas) dificuldades. Em parte, esse
problema também foi por nós abordado, no projeto de pesquisa desenvolvido para o
Mestrado2, sob o título A física moderna e contemporânea no ensino médio: caminhos
para a sala de aula. Nosso objetivo, então, era investigar as dificuldades encontradas
para a introdução da FMC no EM. Pretendíamos focalizar a atenção sobre a ótica dos

2

VALENTE, Ligia. A física moderna e contemporânea no ensino médio: caminhos para a sala
de aula. Dissertação de Mestrado – USP – Programa de pós-graduação Interunidades em
ensino de ciências (modalidade Física). São Paulo: 2009.
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professores que atuam nesse nível de ensino, ou seja, sobre suas dificuldades para
realizar essa inserção.
Algumas das hipóteses iniciais que orientaram nosso trabalho, em seu início,
eram de que as dificuldades encontradas pelos professores, tanto quando não
desenvolviam movimentos nessa direção como quando tentavam realizar algum
movimento,

estavam

relacionadas

às

suas

dificuldades

com

os

próprios

conhecimentos acerca da FMC. Esses conhecimentos, muitas vezes estiveram
ausentes em suas formações iniciais, fazendo com que tivessem também dificuldades
em desenvolver estratégias de aprendizagem adequadas aos temas a serem
trabalhados.
No entanto, no desenvolvimento de nossas investigações, nos deparamos com
outra questão que nos pareceu mais central, e diz respeito à própria organização e
seleção do conhecimento de FMC a ser trabalhado. Isso porque, sob a designação de
FMC, diferentes temas, organizações e abordagens podem ser privilegiadas, não
havendo uma definição ampla sobre o quê exatamente trabalhar. Assim, buscamos
investigar quais temas e estratégias poderiam favorecer a introdução de fato da FMC
nas salas de aula do EM, com foco na problemática relativa à seleção de conteúdos e
organização curricular, ou seja, buscamos compreender como se poderia construir
uma proposta e como os conteúdos poderiam vir a ser selecionados e organizados
para promover o desenvolvimento da FMC por professores do Ensino Médio.
Para isso elaboramos e realizamos duas intervenções, na forma de cursos de
formação continuada, voltados para professores de Ensino Médio, em situações e
contextos diferentes, nas quais sugerimos diferentes possibilidades de organização e
tratamento de temas da FMC. A primeira proposta, centrada na equação E=mc², e a
segunda, na Física Nuclear, foram organizadas sob forma de uma matriz de
conteúdos. O formato de matriz foi escolhido por permitir explicitar possibilidades de
articulação entre objetivos formativos e conhecimentos específicos, com a intenção de
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fornecer um quadro com diferentes percursos possíveis, cabendo ao professor, em
cada contexto escolar específico, fazer suas escolhas.
Nesse processo, percebemos que para fazer seleções e recortes dos
conhecimentos de FMC era necessário discutir mais de perto as motivações e
finalidades da formação desejada, sendo que esse é um aspecto que muitas vezes
permanece apenas implícito nas discussões e trabalhos da área.

Nesse sentido,

realizamos uma ampla análise e levantamento de diferentes propostas já elaboradas,
localizadas na bibliografia, que nos orientaram na definição de três diferentes âmbitos
a serem contemplados: aspectos conceituais/científicos, aspectos cotidianos e
tecnológicos e aspectos sócio-histórico e culturais.
Uma das formas simplificadas dessa matriz, para a abordagem de temas de
Física Nuclear, está apresentada na Tabela 1.1.

Aspectos científicos
conceituais

1

2

3

4

O que é EN?
O modelo atômico, o núcleo e
sua estabilidade. Energia
liberada (radiação nuclear)
em busca da estabilidade
Por que é emitida?
Curva Z x N
Radioatividade, decaimentos
e transformações
De onde vem?
∆E = ∆mc2
Fissão e Fusão
Energia de ligação
Quanto e com que
interage?
Atividade, meia vida etc.
Detectores

Aspectos cotidianos
tecnológicos e sociais

Aspectos históricos,
sociais e culturais

Onde está presente a EN?
(Como se detecta?)

Questões atuais –
levantamento e
problematização.
Perguntas.

Como aproveitar?
(Utilizações “locais”)
Na medicina, na agricultura,
na indústria etc.
Como aproveitar?
(Utilização “concentrada”)
Usinas e Bombas

Faz bem? Faz mal?
Efeitos biológicos e
ambientais
Riscos e Benefícios

Descoberta por acaso?
Os impactos sociais dessas
tecnologias.
Uso bélico e política
Bombas, corrida
armamentista e poder
Usinas e desenvolvimento
Questões atuais: aspectos
políticos e econômicos
Enriquecimento do U, Irã,
países com bombas etc.
Debate e síntese: Usinas
nucleares – vale a pena?

Tabela 1.1: Proposta de matriz para organização da Física Nuclear

As duas propostas que desenvolvemos, quando apresentadas aos professores,
foram por eles bem recebidas, ainda que de forma diferenciada, e, pelo menos a
segunda, levada de fato por alguns deles, de forma autônoma, para a sala de aula. No
entanto, ainda que tenhamos obtido um sucesso relativo, isso se deu de forma
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bastante pontual, trabalhando com um grupo reduzido de professores e em condições
amplamente favoráveis.
Com isso, a investigação e vivência dessas questões, realizada no trabalho de
mestrado, trouxe novas indagações e novas perspectivas para o problema.
Um dos aspectos a ser melhor compreendido diz respeito ao desenvolvimento
da autonomia dos professores para lidar com esses novos conteúdos. Na experiência
que desenvolvemos, tratava-se de professores em exercício, em situação de formação
continuada. No entanto, para que essa autonomia possa ser de fato vivenciada, seria
necessário que os professores tivessem um maior domínio dos conhecimentos físicos
envolvidos. Para isso, seria essencial que essas questões já tivessem sido abordadas
e problematizadas em sua própria formação inicial, dispensando, assim, uma etapa
suplementar de formação. Portanto, é importante repensar o conteúdo de FMC a ser
trabalhado nos cursos de formação inicial.
Um aspecto que nos chamou a atenção e que parece ser essencial é a própria
natureza do conteúdo que é entendido como sendo de FMC. Afinal de contas, o que é
considerado como FMC? E, além do conteúdo, qual a natureza e as abordagens aos
conhecimentos de FMC que estão sendo trabalhados nos cursos de graduação
Constituindo-se em uma extensa área de conhecimentos da Física, o processo de sua
inserção escolar implica em seleções e novas formas de organização para os
assuntos a serem trabalhados. Em diferentes instâncias, seja no âmbito dos currículos
das Licenciaturas em Física, seja no âmbito dos livros e propostas didáticas do ensino
médio e mesmo do ensino superior, algumas escolhas de conteúdo vem sendo
realizadas, em diferentes contextos, sem que essas escolhas sejam explicitadas nem
discutidas. Contudo, e ao menos por hora, essas seleções não se tornaram de todo
convergentes,

inexistindo,

aparentemente,

um

tratamento

mais

ou

menos

consensuado dos temas físicos, como é comum em áreas de física clássica.
Dessa maneira, uma das preocupações no presente trabalho estará centrada
na investigação acerca do “percurso” através do qual um conhecimento científico é
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transformado em conhecimento escolar, seja do ensino superior, seja do ensino
médio. Ou seja, estamos interessados em investigar de que forma a seleção e
organização dos conhecimentos de FMC, assim como as discussões envolvendo
esses temas, vão evoluindo e se transformando, ao longo dos diferentes níveis da
escolaridade. Em última análise, esse tipo de compreensão pode contribuir para
identificar que tratamento deve ser dado à FMC na formação inicial, de tal forma que
os professores venham a poder ter autonomia suficiente para elaborar, eles mesmos,
propostas de inserção dos conteúdos da FMC no EM.
Em particular, dentre essas temáticas, pretendemos desenvolver uma atenção
de investigação especial em relação aos temas e conteúdos vinculados à Física
Nuclear. Sendo o tema central de nosso trabalho anterior, foi possível perceber que,
embora assuntos a ele correlatos tenham muita importância na vida social, nem
sempre recebem uma atenção correspondente nas abordagens de FMC.
Essa mesma questão, colocada de outro ponto de vista, consiste em investigar
quais os espaços que conhecimentos de física moderna e de física nuclear vêm
ocupando, tanto no ensino superior como na formação inicial de professores, assim
como nas propostas para o ensino médio e nas pesquisas da área de Ensino de
Física.

17

CAPÍTULO 1:
Introdução

Na área de Ensino de Física, ao longo das duas últimas décadas, vêm sendo
desenvolvidas inúmeras investigações e propostas sobre a necessidade da introdução
de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio (FMC no EM).
Ainda que seja muito difícil estabelecer a origem desse movimento, podemos localizar
alguns dos primeiros trabalhos sobre essa temática na década de 90, como Terrazzan
(1994), Camargo (1996), Menezes e Hosoume (1997), Paulo (1997), Valadares e
Moreira (1998), Pinto e Zanetic (1999).
Paralelamente, com a elaboração das diretrizes curriculares nacionais
advindas da LDB-96, sob forma de parâmetros curriculares nacionais para o Ensino
Médio (PCNEN), publicados em 1998, são introduzidos novos aspectos a serem
considerados nessa questão, incorporando a necessidade de articulação entre os
conteúdos da ciência e as competências que se deseja promover.
Mais recentemente, inúmeros trabalhos, inclusive de revisão da área, podem
ser apontados, como, por exemplo, Ostermann e Moreira (2000a), Brockington e
Pietrocola (2004), Perez e Caluzi (2004), Machado e Nardi (2006), Viana e Filho
(2006), Chiarelli (2007), Sorpreso (2008), Silva (2009), Loch, (2010), Potenza (2011),
Timm (2012), entre outros.

Esses trabalhos são bastante diversificados, incluindo

levantamentos de temas e propostas, além de pesquisas voltadas para concepções
dos alunos e o desenvolvimento de exemplares em sala de aula.
Quanto à forma de introdução da FMC, duas linhas principais emergem dessas
considerações. Por um lado, Terrazzan (1994), assim como vários outros autores, vêm
propondo que os conteúdos de FMC na escola média não componham
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necessariamente uma unidade temática por si só, mas sejam integrados às demais
temáticas usualmente tratadas, como Mecânica, Óptica, Eletricidade etc. Nessa
proposta, os conceitos e as novas concepções da Física do século XX seriam
apresentadas de forma complementar, em cada um desses temas, permitindo que se
perceba melhor a “novidade” que representam em cada uma das várias áreas da
Física.
Por outro lado, há aqueles que defendem que as idéias da FMC sejam
apresentadas como uma unidade temática propriamente dita. De certa forma, os
próprios PCNs+, em uma construção curricular apresentada como exemplo, propõem,
dentre seis temas, um específico sobre matéria e radiação, que trataria de aspectos
relativos à FMC.

No entanto, a presença da Física Moderna também pode ser

localizada em alguns outros temas, ainda que não compareça de forma muito
explícita.
Uma revisão bibliográfica desenvolvida por Ostermann (2000b) aponta para
duas grandes tendências, a respeito das seleções temáticas referentes à inserção da
FMC. Há um conjunto expressivo de trabalhos sobre a introdução de temas referentes
à Relatividade, Mecânica Quântica e Partículas Elementares, considerando-se essas
teorias de forma abrangente, como pensamentos articulados e correspondentes a uma
dada construção de idéias desenvolvidas ao longo do século XX. Em contraponto, e
como abordagem complementar, há propostas de introdução de temas específicos,
que poderíamos identificar como pontuais: lasers, armas nucleares, cristais líquidos,
entre outros, decorrentes de escolhas ou recortes que atendem, mais diretamente, às
justificativas de compreensão das tecnologias contemporâneas. Na maior parte dos
casos, contudo, a opção que parece prevalecer aponta para a introdução de temas de
FMC em unidades próprias.
Há, portanto, um grande número de trabalhos que tratam da inserção da FMC
no

Ensino

Médio.

Grande

parte

deles,

ainda

que

apresente

importantes

argumentações e fundamentações teóricas, não trata especificamente das questões
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relativas às novas práticas que os professores devem desenvolver, nem das questões
de sala de aula. Poucos professores se sentem preparados para tratar esses novos
conteúdos e apontam, também, a extensão dos programas atuais, o que já os impede
de um tratamento completo dos “temas tradicionais”. Ou seja, apesar da intensa
discussão na área de ensino de Física e da presença de capítulos destinados à FMC
em textos didáticos, esses conhecimentos continuam encontrando sérias dificuldades
para chegar à sala de aula.
Por outro lado, nossas reflexões, a partir de estudos sobre teorias curriculares,
nos permitem identificar que esses problemas estão sendo abordados do ponto de
vista interno à Física, ou ao ensino de física, sem incorporar dimensões mais amplas
acerca do que constitui o ensino escolar. E, mesmo dentro da disciplina Física, a
desconsideração de aspectos curriculares também pode ser localizada na ausência de
uma discussão maior sobre a disciplina. A proposta de incorporar novos conteúdos,
na maior parte das vezes, não trata do que deveria ser excluído ou reformulado para
que essa inclusão fosse possível.
O currículo envolve um complexo sistema de relações cuja origem extrapola o
âmbito do conhecimento da disciplina, abarcando intencionalidades, demandas
sociais, concepções acerca das finalidades da escola, aspectos culturais, relações
vivenciais na escola, atuação de professores e muito mais.
Um conhecimento científico percorre “um certo trajeto” para se constituir em
conhecimento escolar e/ou em disciplina escolar. Embora estejamos diante de uma
única disciplina, Física, a incorporação de novos conhecimentos em suas práticas não
se dá à margem dos elementos sinalizados pelas teorias curriculares.
Ou seja, há uma clara distinção entre o que seja o conhecimento da ciência e o
conhecimento escolar. Assim, o conhecimento da Física Moderna da primeira metade
do século XX, através de diversas instâncias, envolvendo seleções e organizações
específicas de conteúdos, foi sendo incorporado na formação do físico (bacharel ou
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licenciado) do Ensino Superior, até se consolidar em um conjunto razoavelmente
formatado de disciplinas do ensino superior. Paralelamente, ao buscar inserir esses
conhecimentos no Ensino Médio, novamente há a interferência de diversos fatores,
nem sempre explícitos, mas certamente não apenas internos à lógica da ciência. No
caso em questão, parece que essa inserção está justamente em processo, em
transformação, com especificidades por definir.
Nessa direção, diversos autores tem se ocupado da constituição das
disciplinas escolares, como Goodson (2007), Fourquin (1992), Young (2000), Chervel
(1990), entre outros.
Em particular, Goodson (1990, p.235) destaca que Layton (1972) analisou a
evolução da “matéria Ciências” sugerindo um modelo provisório para a evolução de
uma matéria escolar, em três estágios. No primeiro uma disciplina é introduzida no
currículo com base em argumentos como pertinência e utilidade e como critério
dominante visa às necessidades e interesses dos alunos. No segundo a lógica interna
da disciplina começa a nortear a seleção e organização do conteúdo e, no terceiro a
seleção dos conteúdos é determinada pelos especialistas, acadêmicos da área, se
distanciando dos alunos.
Ainda que no caso da FMC não se trate de uma disciplina, mas de um novo
conteúdo, ou um novo conjunto de conhecimentos no interior de uma disciplina
tradicionalmente bem estabelecida, acreditamos que a investigação desse problema,
na perspectiva das teorias curriculares, pode trazer importantes contribuições.
Em sua investigação sobre as relações entre Escola e Cultura, Forquin (1992)
identifica três classes de condicionantes na constituição do conhecimento escolar. Em
primeiro lugar, aspectos de ordem epistemológica, que dizem respeito à natureza da
ciência ou do conhecimento, e que, de uma maneira geral, aparentam sempre ter um
estatuto de maior determinação. Mas ele contrapõe a esses, também aspectos
relacionados às condições do ensino escolarizado, seus tempos, espaços, prérequisitos etc, ao conjunto dos quais ele denomina de imperativos didáticos. Por fim,
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aponta a interferência, no processo de seleção de conhecimentos realizada pela
escola, das sinalizações de importância de determinados conhecimentos provenientes
do meio cultural e social, por ele denominadas de demandas sociais. .
Diversos outros autores, como Saviani (2002), também compartilham da
compreensão de que a constituição de uma disciplina não se dá por razões apenas
epistemológicas.
Estando consolidada a inserção da FMC no EM como uma tendência de
renovação curricular, procuramos identificar, em trabalhos da área de Ensino de
Física, as expectativas/finalidades que poderiam ser desejadas como resultado dessa
inserção e suas justificativas. Consideramos que esse seria um primeiro movimento no
sentido da discussão curricular, na medida em que se trata de incluir também, e mais
claramente, as finalidades do ensino escolar.
Na maioria das vezes, não se trata de discursos explícitos, mas de inferências
a partir dos aspectos considerados. Realizamos uma revisão que possibilitou a
sistematização de diferentes objetivos educacionais pretendidos, no nível médio, em
três conjuntos ou categorias de propostas, segundo a ênfase privilegiada, em cada
caso: (i) questões da própria ciência, (ii) aspectos de caráter tecnológico e (iii)
implicações sociais desses novos conhecimentos.
Na primeira categoria, reunimos as justificativas que privilegiam a introdução
da FMC pela nova dimensão que seus conhecimentos aportam para a compreensão
do universo estudado pela Física Clássica e pelas idéias novas introduzidas quanto à
própria natureza da ciência. São aspectos internos à ciência, enfatizando uma nova
visão da Física enquanto ciência, resultante de novas ideias como, por exemplo, a
relatividade do espaço e do tempo e a quantização de energia. As justificativas
caracterizadas aqui fazem um forte apelo à necessidade de se explorar a investigação
científica em suas várias dimensões.
Percebemos que as justificativas que destacam os aspectos científicos
enfatizam que a FMC deve ser inserida no EM para explicar fenômenos que a “Física
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Clássica não explica, constituindo uma nova visão de mundo.” (PINTO e ZANETIC,
1999, p.7). Destacam a importância de levar aos estudantes “as idéias novas e
revolucionárias que mudaram totalmente a ciência.” (OSTERMANN e MOREIRA,
2000b, p.24). Enfatizam, também, a preocupação em abordar a Física de uma
perspectiva mais teórica, em sua dimensão investigativa e contemplativa, discutindo
questões fundamentais da construção das teorias, “na tentativa de desenvolver a
satisfação intelectual que se tem ao compreender esses assuntos.” (BROCKINGTON,
2005, p.20)
Na segunda categoria, reunimos as justificativas mais fortemente baseadas na
interface entre a ciência e a tecnologia. Neste caso, os autores enfatizam que muitos
dos aparatos tecnológicos presentes no cotidiano são, de alguma forma, frutos do
desenvolvimento da Física Moderna. Assim, justificam que a compreensão de muitos
dos conceitos desenvolvidos na FMC é essencial e importante para compreender
grande parte da tecnologia atual, presente em sistemas e equipamentos do cotidiano,
da vida e do trabalho. Como, por exemplo:

Aparelhos e artefatos atuais, bem como fenômenos cotidianos em
uma quantidade muito grande, somente são compreendidos se
alguns conceitos estabelecidos a partir da virada deste século forem
utilizados. (TERRAZZAN, 1992, p.210).
É imprescindível que o estudante do segundo grau conheça os
fundamentos da tecnologia atual [...] Daí a importância de se
introduzir conceitos básicos da Física Moderna”. (VALADARES e
MOREIRA, 1998, p.121)
Enfatiza-se a necessidade de abordar a física do século XX em sala
de aula, para além daquela produzida nos séculos anteriores [...] quer
devido a constância com que são citados na mídia, quer pela sua
presença nas novas tecnologias, que cada vez mais estão presentes
na vida dos cidadãos. (ALVETTI e DELIZOICOV, 1998, p.1)

Um terceiro conjunto de justificativas para que a FMC seja contemplada no
Ensino Médio é aquele que defende a importância desses conhecimentos científicos
para a formação do cidadão contemporâneo. Nesse caso, há uma ênfase em uma
formação mais ampla, preocupada em formar cidadãos que saibam lidar de forma
crítica com os problemas contemporâneos, para compreender e atuar numa sociedade
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que está constantemente influenciando e sendo influenciada pelas mudanças
tecnológicas e científicas.

E, os conhecimentos de FMC seriam essenciais para

subsidiar tais propósitos. Vemos essa tendência em trabalhos de Delizoicov (2001),
Carvalho e Zanetic (2004) e Sanches et. al. (2006):
[...] o conhecimento trabalhado na escola deve ter a função de
instrumentalizar o aluno para a sua melhor compreensão e atuação
na sociedade contemporânea. (DELIZOICOV, 2001, p.135)
A importância de se fazer essa relação é candente para o
estudante/cidadão, pois através dela é possível analisar algumas
implicações da ciência no aspecto social, cultural, ecológico, enfim,
global. Conhecendo essas implicações é possível adotar posturas
éticas e políticas, cada vez mais necessárias, quanto ao uso das
modernas tecnologias que o avanço da ciência possibilita.
(CARVALHO e ZANETIC, 2004, p.2)
A importância da introdução da Física do século XX no currículo é
também reconhecida, no sentido de construir no estudante a
consciência de sua responsabilidade social e ética. Desse modo, é
necessário promover competências para que o jovem seja capaz de
avaliar a veracidade de informações ou para emitir opiniões de juízos
de valor em relação a situações em que os aspectos físicos são
relevantes. (SANCHES et. al., 2006, p.2)

O intuito principal desse mapeamento foi identificar as finalidades/justificativas
apresentadas e, com isso, também, explicitar nossos objetivos educacionais para essa
inserção. Assim, identificamos três dimensões: uma dimensão epistemológica, uma
dimensão cotidiano-tecnológica e uma dimensão sócio-cultural.
Compartilhamos com aquelas justificativas que consideram a importância
desses conhecimentos para a compreensão do mundo contemporâneo, seja do ponto
de vista da cultura científica e suas implicações sociais, seja visando à compreensão
dos desenvolvimentos tecnológicos que permeiam nosso cotidiano, ou mesmo para
apresentar a natureza do próprio conhecimento científico e as transformações
introduzidas pelas novas formas de investigação da ciência.
Essas dimensões são um possível ponto de partida para estabelecer relações
entre as finalidades e os aspectos das teorias curriculares, tais como os
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condicionantes apontados por Forquin (1992) ainda que, por ora, podemos reconhecer
apenas similaridades, já que se inserem em prismas de análise bastante diferentes.
Diante desse quadro e com essas considerações, podemos situar nosso objeto
de pesquisa como sendo a constituição do conhecimento escolar da FMC, do ponto de
vista das contribuições desenvolvidas pelas teorias de currículo.
Retomando as considerações anteriores, temos por objetivo investigar de que
maneira a formação inicial, em disciplinas de Física Moderna nos Cursos de
Licenciatura, poderia capacitar os futuros professores para um melhor domínio desse
conhecimento. Como vimos brevemente, buscar a Física Moderna a ser ensinada
passa, entre outros aspectos, por compreender como vem se constituindo as seleções
de conteúdo atuais, dentro dessa própria área, ou seja, como esse aspecto ou parte
da disciplina vem sendo formatada e quais as abordagens e os critérios implícitos em
sua constituição.
Significa também investigar as exigências desse conhecimento no Ensino
Médio, de acordo com os objetivos formativos desejados. E, por fim, buscar as
correspondências e correlações entre esses dois espaços.
Assim, podemos enunciar nossa questão de pesquisa como sendo investigar
de que maneira e por quais condicionantes o conhecimento da física moderna e
contemporânea vem sendo transformado em conhecimento escolar. Isso requer
considerar tanto o ensino superior como o ensino médio.
Dentro desse quadro maior, e desde o início do trabalho de constituição das
potencialidades de propostas envolvendo aspectos da Física Nuclear, chamou-nos
atenção a crescente (ou relativa) exclusão dos conhecimentos de Física Nuclear, no
quadro dos conhecimentos de FMC. Apesar da imensa relevância, no mundo
contemporâneo dos aspectos relacionados a esses conhecimentos, seja do ponto de
vista tecnológico, com significativas aplicações inclusive na área de saúde, seja no
que diz respeito à utilização de usinas nucleares para suprir as demandas crescentes
de energia para uso social, seja pelos aspectos culturais e éticos, relacionados à
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utilização de armas nucleares. Apesar de tudo isso, certamente ela não ocupa os
mesmos espaços que, por exemplo, discussões sobre relatividade ou dualidade ondapartícula.
Assim, e quase que como um “estudo de caso” específico, pretendemos
investigar a dinâmica da incorporação/exclusão da maneira pela qual a Física Nuclear
está presente nessa formação, de forma a permitir aos futuros professores transformar
esse tema em propostas para a sala de aula.
Uma primeira contribuição importante para essa reflexão diz respeito à
investigação da própria estrutura curricular dos cursos de formação inicial de
professores. Quais disciplinas tratam de temas de FMC, como foram sendo
formatadas e inseridas, em que medida já assumiram um estatuto consolidado, quais
abordagens dos temas privilegiam?
Outro elemento também relevante pode provir da análise dos livros didáticos
tanto do ensino médio como do ensino superior, no que diz respeito à FMC. Isso
porque eles representam uma opção já construída de seleção de conhecimento. Essa
perspectiva tem em vista que, cada livro, ao estabelecer uma proposta, através da
escolha e sequência dos temas que apresenta, consolida uma maneira de abordar o
conhecimento escolar. Essa escolha de certa forma, influencia o ensino tanto no que
diz respeito ao trabalho do professor em sala de aula quanto aos objetivos formativos
que possibilita.
Dessa forma, para buscar uma formação de professores mais adequada,
parece essencial não se limitar ao próprio programa do curso, mas buscar elementos
que provem de um contexto mais geral.
Nesse sentido, podemos sintetizar essas preocupações, decorrentes de
nossos objetivos, em algumas perguntas ou questões de investigação mais
específicas a serem respondidas:
 Como foi se constituindo desde os “primórdios” até o presente, o ensino da
Física Moderna no nível superior na formação do bacharel e do
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licenciando? Ou seja, qual a história da evolução desse conhecimento da
Ciência como conhecimento escolar?
 Como vem sendo contemplado e como se consolidou no ensino da Física
Moderna a abordagem dos temas relativos à Física Nuclear?
 Com quais características e objetivos os conhecimentos da FMC vêm sendo
propostos no âmbito do Ensino Médio e como estão se constituindo como
temas em livros e propostas?

Como a área de pesquisa em Ensino de Física vem tratando essas
questões?

Quais

aspectos

são

privilegiados?

Quais

as

tendências

apresentadas?
Dentro da perspectiva apontada, para responder às questões levantadas,
fizemos o uso de procedimentos metodológicos diferenciados, que ao final, convergem
e se articulam. As escolhas desses procedimentos dependem, em parte, de uma
análise mais aprofundada das referências teóricas a serem consideradas, realizada no
capítulo 2. De qualquer forma, adiantamos alguns aspectos que consideramos, por
ora, como pontos de partida.
Para verificar como a Física Moderna deve ser “ensinada” na Licenciatura,
buscando a formação de um professor com autonomia para construir em sala de aula
propostas de FMC para o EM, temos, inicialmente, que compreender como vem se
constituindo as seleções de conteúdo atuais nessa formação.
Um elemento importante, para isso, pode ser obtido a partir da investigação da
evolução dos livros didáticos de Ensino Superior a partir do século XX, no que diz
respeito ao surgimento de conteúdos de Física Moderna. Para isso, parecem ser úteis
as metodologias desenvolvidas para os trabalhos de história das disciplinas. Através
desses livros, podemos verificar como o conhecimento de FMC foi se constituindo em
uma disciplina, já que, na maioria dos casos, as disciplinas se baseiam num livro de
referência ou seguem as tendências dos livros. Assim, pretendemos investigar quais
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livros eram adotados na época que as disciplinas foram estabelecidas, e como se deu
essa evolução, ou seja, se houveram grandes modificações até os dias atuais.
Além disso, e de forma complementar, trata-se também de analisar como as
disciplinas que abordam esse conteúdo, no nível superior, vêm sendo formatadas e
quais os critérios implícitos em sua constituição. Ou seja, responder à seguinte
questão: Como vem se constituindo, nas últimas décadas, o ensino da Física Moderna
e de Física Nuclear no nível superior, tanto para a formação do físico, como da
Licenciatura?
Um meio para entendermos essa questão, ou seja, uma das estratégias que
elegemos, é analisar as estruturas dos cursos de bacharelado e licenciatura, suas
ementas, ou seja, entender quando as disciplinas apareceram no currículo, quais as
ementas iniciais dessas disciplinas, como elas foram modificadas ao longo dos anos,
quando foram introduzidos, por exemplo, atividades de laboratórios, como foram se
institucionalizando suas práticas.
Para isso, pode ser útil investigar como essas disciplinas foram “criadas” e
estabelecidas no Brasil, e também no panorama internacional. E, o fato da história
dessas disciplinas ser muito recente, por um lado não é satisfatório pois não possibilita
um distanciamento, no sentido de entender a reconstrução da história e mesmo da
disciplina. No entanto, isso pode possibilitar um acompanhamento mais presente dos
dados dessa história, com pessoas que estavam realizando os cursos nessa época, e
até mesmo com alguns professores.
Paralelamente, outra estratégia inclui investigar as exigências desse
conhecimento no Ensino Médio, de acordo com os objetivos formativos desejados,
incluindo também à seleção e organização dos conteúdos, a presença dos elementos
científicos, tecnológicos e sociais e das estratégias adotadas.
Isso inclui identificar com quais características e objetivos esse conhecimento
vem sendo proposto no âmbito do ensino médio e como está se constituindo como
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tema nos novos livros do PNLD, em novas propostas, ou seja, analisar sua evolução e
seu estatuto atual.
E, por fim, buscar as correspondências e correlações entre esses diferentes

âmbitos e conhecimentos ..
Esperamos com esse tipo de análise trazer novas contribuições para a
desejada inserção de FMC na educação básica, explicitando os rumos que ela vem
implicitamente tomando e, eventualmente, sinalizando possíveis novos rumos e
caminhos.
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CAPÍTULO 2:
Referências Teóricas

Nesse capítulo pretendemos aprofundar o estudo de diferentes autores que
têm se preocupado com questões relacionadas aos temas que pretendemos trabalhar,
buscando subsídios para nossa análise. No entanto, um problema inicial é justamente
a abrangência do tema e a dificuldade em delimitar as considerações teóricas com
potencial para uma contribuição mais próxima à nossa investigação.
Por outro lado, acreditamos que essa delimitação vai sendo construída na
medida do próprio desenvolvimento das análises, ainda que, nesse processo
interativo, nos pareça estarmos sempre carecendo de apoios, em um percurso que
pode até, às vezes, tornar-se arriscado.
No estágio atual do trabalho, apresentamos, a seguir, algumas das leituras já
realizadas, com a intenção de, ao final, sistematizar os vínculos que, nessa fase do
trabalho, conseguimos estabelecer com nossa investigação.
Essas leituras dizem respeito a questões sobre (1) Currículo, (2) à constituição
do conhecimento escolar, (3) às disciplinas escolares e (4) à análise de livros
didáticos.
2.1 - Questões sobre os âmbitos do currículo
A norma para o currículo, portanto, não é o consenso, a estabilidade
e o acordo, mas o conflito, a instabilidade o desacordo, porque o
processo é de construção seguida de desconstrução seguida pela
construção”. (CHERRYHOLMES3 apud LOPES e MACEDO, 2011,
p.37)

3

CHERRYHOLMES, Cleo. Power and criticism: poststrutural investigations in education. New
York: Teachers College Press, 1988, p.149.
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De acordo com Lopes e Macedo (2011) a idéia que o ensino precisa ser
planejado e que esse planejamento envolve a seleção de atividades e conteúdos e
sua organização nem sempre foi óbvia.
Apenas na virada para os anos 1900, com o início da industrialização
americana, e nos anos 1920, com o movimento da Escola Nova no
Brasil, a concepção de que era preciso decidir o que ensinar ganha
força e, para muitos autores, aí se iniciam os estudos curriculares.
(LOPES e MACEDO, 2011, p. 21)

No momento que essas questões se destacam no horizonte de preocupação,
dois movimentos surgem nos EUA: o eficientismo social e o progressivismo, este
trazido para o Brasil pela Escola Nova. Lopes e Macedo (2011, p.22) resumem o
eficientismo na defesa de um currículo científico associado à administração escolar e
baseada em conceitos como eficácia, eficiência e economia.
O eficientismo social não se refere, em nenhum momento, a
conteúdos, ou à sua seleção, deixando de lado mesmo a discussão
sobre se haveria alguma disciplina importante para a formação dos
alunos. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 21)

Rivalizando como o eficientismo no controle da elaboração dos currículos
“oficiais”, o progressivismo contava com mecanismos de controle social bem menos
coercitivos. O foco central do currículo do progressivismo, com John Dewey, está na
resolução de problemas sociais.
Nesse sentido o progressivismo se constitui como uma teoria
curricular única que encara a aprendizagem como um processo
contínuo e não como uma preocupação para a vida adulta. O valor
imediato das experiências curriculares se apresenta como princípio
de organização curricular em contraposição a uma possível utilização
futura. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 21)

Segundo Lopes e Macedo (2011, p.24) os princípios de Dewey estão nas
bases da reformas ocorridas nos anos 1920, em alguns estados no Brasil, levadas a
cabo por educadores escolanovistas como Anísio Teixeira, na Bahia em 1925, e
Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, em 1927.
De acordo com Lopes e Macedo (2011, p.25) em 1949 a teoria curricular
produz a mais duradoura resposta às questões sobre seleção e organização curricular
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de experiências e conteúdos educativos. Com uma abordagem eclética, Ralph Tyler4
se propõe a articular abordagens técnicas, como as eficientistas, com o pensamento
progressista.
O modelo de Tyler é um procedimento linear e administrativo em
quatro etapas: definição de objetivos de ensino; seleção e criação de
experiências de aprendizagens apropriadas; organização dessas
experiências de modo a garantir maior eficiência ao processo de
ensino; e avaliação do currículo. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 21)

Como um elemento comum a essas três tradições, Lopes e Macedo (2011,
p.25) destacam a ênfase no caráter prescritivo do currículo, visto como um
planejamento das atividades da escola realizado segundo critérios objetivos e
científicos, enfocando o que mais tarde veio a ser denominado currículo formal ou préativo.
De acordo com Lopes e Macedo (2011, p.29) na trajetória das críticas ao
papel reprodutivo da escola, a sociologia britânica dos anos 1970 explicita
preocupações que podemos chamar de curriculares. Em 1971 Michael Young, lança
as bases do movimento chamado Nova Sociologia da Educação (NSE), no qual seus
autores propõem questões sobre a seleção e organização do conhecimento escolar.
Abre-se uma nova tradição nesses estudos, qual seja, a de entender
que o currículo não forma apenas os alunos, mas o próprio
conhecimento, a partir do momento em que seleciona de forma
interessada aquilo que é objeto da escolarização. (LOPES e
MACEDO, 2011, p. 21)

Mas, Lopes e Macedo (2011, p.29) destacam que foi com a publicação de
Ideologia e currículo, por Michael Apple, em 1979, que as análises reprodutivistas
passam a tratar especificamente do currículo com enorme popularidade na área. No
Brasil, nos anos 1980, com a abertura política depois de 15 anos de ditadura militar, os
trabalhos de Apple ganham notoriedade.

4

No Brasil, até meados dos anos 1980, praticamente todas as propostas curriculares são
elaboradas segundo o modelo de Tyler.
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De acordo com Lopes e Macedo (2011, p.30) como todos os teóricos da
reprodução, Apple defende a correspondência entre dominação econômica e cultural.
E no movimento de ampliar a noção de reprodução, de modo que ela dê conta das
questões culturais Apple traz dois conceitos da teoria marxista: hegemonia e ideologia.

Apple reformula o conceito de currículo oculto, definido por Philip Jackson, nos
anos 1960, para dar conta das relações de poder que permeiam o currículo, afirmando
que há um currículo oculto a todo currículo organizado segundo os moldes sistêmicos
das perspectivas técnicas.
Defendendo que subjaz ao currículo formal, e ao que acontece na
escola, um currículo oculto, em que se escondem as relações de
poder que estão na base das supostas escolhas curriculares, sejam
elas em relação ao conhecimento, sejam no que diz respeito aos
procedimentos que cotidianamente são reforçados pelas ações
curriculares. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 21)

De acordo com Lopes e Macedo (2011, p.35) no fim dos anos 1960 a
implementação dos currículos se torna um problema que as abordagens técnicas não
conseguem solucionar, apesar de Dewey salientar que as experiências curriculares
transcendam às atividades planejadas e planificadas nos documentos escritos,
mantém-se o hiato entre os planos curriculares e sua aplicação.
Crescem assim as críticas ao conceito restrito de currículo como prescrição, e
teóricos de matriz fenomenológica argumentam em favor de um currículo aberto. Na
qual a contribuição mais relevante foi o conceito de currículo como currere, proposto
por William Pinar em 1975.
O currículo como currere é definido, pelo autor, como um processo
mais do que uma coisa, como uma ação, como um sentido particular
e uma esperança pública. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 35)

Lopes e Macedo (2011, p.36) destacam que a noção de currículo formal é
insuficiente para dar conta da multiplicidade de experiências que compõem o currículo.
Para se descrever o currículo é necessário falar do formal, do oculto e do vivido.
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Lopes e Macedo (2011, p.40) assinalam que cada uma das tradições
curriculares é um discurso que se hegemonizou e que, nesse sentido construiu o
objeto currículo, emprestando-lhe um sentido próprio, tais tradições não captam, de
diferentes maneiras, um sentido para o termo. Elas o constroem, criam sentido sobre o
ser do currículo
O currículo é, ele mesmo, uma prática discursiva. Isso significa que
ele é uma prática de poder, mas também uma prática de significação,
de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa,
constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso
produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso produzido na
interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao
mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria.
(LOPES e MACEDO, 2011, p. 41)

2.2 - O constituição do conhecimento escolar

O ponto de partida, nesse campo, é a discussão conceitual sobre o que seja o
próprio conhecimento escolar, suas possíveis dimensões e compreensões, cabendo
até mesmo a existência ou não de uma diferenciação, segundo alguns autores, entre
conhecimentos e saberes escolares.
Em uma primeira delimitação, nos restringimos às teorizações que tratam da
forma como o conhecimento acadêmico se transforma em conhecimento a ser
ensinado nas escolas. Ou seja, mesmo dentre aqueles que defendem um
conhecimento escolar quase que equivalente à dimensão dos conteúdos de ensino, há
a percepção explícita de que os conhecimentos acadêmicos passam por mudanças e
reconfigurações, seleções e novas organizações, ao serem inseridos nas escolas.
Segundo Lopes e Macedo (2011, p.94), algumas teorias, na discussão
curricular, se desenvolveram procurando entender as mudanças que a pedagogização
para fins de ensino acarreta na organização do conhecimento.
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Nessas teorias um saber curricularizado ou conhecimento escolar [...]
é um conteúdo produzido para fins pedagógicos [...] Entender a
organização curricular é, assim, entender a organização do
conhecimento mediado pedagogicamente. (LOPES e MACEDO,
2011, p. 94)

Consideramos que essas reflexões podem contribuir para discutir os recortes a
serem investigados, em termos da seleção de conteúdos e temas, levando em conta
linhas de pesquisa que têm foco na seleção e organização curricular e que têm sido
frequentemente tratadas na área de pesquisa em ensino de Física. Para isso,
utilizamos como referência alguns autores que reconhecem a necessidade dessa
seleção, como Chevallard (1998) e García (1998), principalmente porque esses
autores assumem pontos de vista diferentes, quanto à natureza e critérios a serem
adotados nesse processo. Além disso, também nos parece importante incluir as
considerações de Bernstein (1996), que tratam essa questão do ponto de vista da
recontextualização do conhecimento. Esse último autor, entretanto, ainda não está
inserido nesse item.
Um dos referenciais teóricos mais utilizados, na discussão da inserção de FMC
no EM, é a Transposição Didática (TD), na qual Chevallard (1998) propõe uma
reflexão sobre as formas pelas quais o sistema escolar se posiciona em relação ao
saber. Acreditamos que o principal mérito da teoria da Transposição Didática é a
diferenciação que se faz do conhecimento produzido nas comunidades acadêmicas e
consolidado como ciência, daquele que tem o intuito de ser apreendido nas escolas.
Chevallard (1998) considera, de certa forma, que existe uma criação didática que tem
uma epistemologia própria, vinculada a um objetivo e a um processo próprio.
Para Chevallard (1998) é necessária uma Transposição Didática que permita
adequar o conhecimento da ciência à sua prática didática em sala de aula. Nesse
processo, ele reconhece três âmbitos distintos, que incluem: o “saber sábio”, ou seja, o
saber da ciência e dos cientistas, o “saber a ensinar”, ou seja, o âmbito em que deve
ocorrer uma seleção e adequação do conteúdo científico ao espaço escolar e o “saber
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ensinado”, que identifica o conhecimento a ser desenvolvido em sala de aula.
Enquanto o “saber a ser ensinado” é, em geral, definido pelos livros didáticos, o saber
efetivamente ensinado depende, de forma essencial, da construção, das escolhas e
das práticas propostas pelos professores.
Segundo a teoria de Chevallard (1998), a criação didática parte do saber
acadêmico (“saber sábio”). Assim o processo de criação didática se inicia na escolha
dos saberes a serem ensinados, pela seleção dos elementos do “saber sábio”, que
designados como “saber a ensinar”, serão submetidos à Transposição Didática. Para
Chevallard (1998) o saber passa pelos seguintes processos:


nascimento na comunidade acadêmica, assumindo modalidades e funções
diferentes;



exposição e difusão;



reprodução e reconstrução social – produção didática, na qual as
exigências não são as mesmas da produção acadêmica;

Além disso, fica claro na obra de Chevallard (1998) que o que comumente
chamamos de renovação curricular está ligada à instauração de uma nova corrente do
saber proveniente do “saber sábio”. Segundo ele um “saber sábio”, com o passar do
tempo, e de acordo com o entorno social, entra em obsolescência e envelhece. Isso
compromete aos poucos o projeto de ensino vinculado a ele e exige a modificação dos
conteúdos de ensino.
Ainda, esse autor, no que diz respeito aos procedimentos relativos ao saber a
ser ensinado, ou seja ao saber da disciplina escolar, defende a idéia que um ensino,
antes de ser “bom”, deve ser possível. Assim um saber “ensinável” deve:


ser desincretizado - delimitação de saberes parciais que se expressam num
discurso ficticiamente autônomo;



ser despessoalizado;
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ter uma programabilidade para ser adquirido - ter o texto de saber como
uma norma de progressão do conhecimento;



ter uma boa publicidade - consequência da objetivação obtida pela
proposta em textos do saber;



ter um certo controle social dos aprendizes - em virtude de uma certa
concepção do que é saber, legitimada pela textualização.

García (1998) também reconhece que o conhecimento escolar tem uma
identidade própria. Ele, no entanto, vai mais longe, propondo que esse conhecimento
tenha até mesmo uma epistemologia própria, assumindo um caráter diferente daquele
do conhecimento científico. No entanto, para esse autor, os critérios de seleção estão
menos vinculados aos conhecimentos tais como estruturados pela ciência dos
cientistas, e mais correlacionados com os conhecimentos cotidianos dos alunos, os
quais ele propõe enriquecer.
García (1998, p.25) faz referência a três hipóteses sobre a construção do
conhecimento escolar, se posicionando contra elas. A primeira hipótese enfatiza uma
certa compatibilidade (compartilhamento) entre o saber do aluno e o saber da ciência;
A segunda, diz respeito à possibilidade de substituição das idéias do senso comum do
aluno pelo conhecimento científico, enquanto que, em sua terceira hipótese, analisa a
possibilidade de independência-coexistência desses saberes.
Entendemos que a hipótese da continuidade considera o conhecimento
cotidiano e o conhecimento científico epistemologicamente similares, sendo possível
passar de uma forma a outra sem necessidade de grandes modificações. Essa
maneira de interpretar é similar ao “jeito clássico” de como algumas teorias da
educação encaram a construção do conhecimento científico, na qual consideram que
o aluno tem uma certa experiência do cotidiano e o conhecimento científico tem que
ser levado, para o cotidiano, ou seja, uma passagem natural da experiência que o
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aluno possui e passando a construir um conhecimento científico (escolar) que ele não
possuía antes.
Já a hipótese de substituição está relacionada às concepções espontâneas, na
qual não existe necessariamente uma compatibilidade entre o conhecimento do aluno
e o conhecimento científico. Nesse sentido, é preciso provocar ruptura entre o senso
comum e o conhecimento científico, ou seja, não se trata de uma transformação nem
fácil nem “natural”. Nessa segunda hipótese, García (1998) considera que o
conhecimento cotidiano e o científico são incompatíveis, de maneira que a escola teria
como função substituir as idéias intuitivas dos alunos pelas idéias científicas.
Além dessas, considera uma terceira hipótese, pela qual pode ser proposta
uma independência-coexistência desses dois saberes. Assim, a função da escola seria
a de apresentar o conhecimento científico. No entanto, na medida em que a
epistemologia do conhecimento científico e do cotidiano são diferentes, esses
conhecimentos passariam a ser aplicados a contextos diferentes, fazendo com que o
aluno lance mão de seu conhecimento de senso comum ou do conhecimento escolar,
segundo o contexto e a demanda.
Entendemos que essas três hipóteses consideram o “saber sábio” como
referência, ou seja, tomam como referência o conhecimento científico. As diferenças
entre essas hipóteses se referem apenas com os posicionamentos colocados em
relação ao conhecimento que os alunos possuem e ao conhecimento científico,
considerando ou como uma passagem natural, ou substituindo ou coexistindo em
contextos diferentes. Podemos perceber alguma relação, em oposição às idéias de
Chevallard (1998), nos fragmentos abaixo5 que trazem como idéia de base que o
conhecimento escolar não pode ser a ‘redução’ ou a ‘simplificação’ de uma disciplina
científica.

5

Tradução nossa.
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O conceito de transposição centra suas atenções nas adaptações do
saber que passa do contexto científico ao contexto escolar, que
supõe uma visão ‘intelectualista’, afastada/distanciada da
manipulação dos entes concretos, uma visão acrítica da crença de
um conhecimento científico a priori legítimo e legitimador, e uma
visão inadequada para muitas disciplinas escolares que não se
correspondem com um determinado saber científico. (MARTINAND,
1994, apud GARCÍA, 1998, p.21)

E nesse mesmo sentido, Martín del Pozo (1994) assinala que:
O produto da transposição didática é parcial enquanto se privilegia,
como prática social de referência, a investigação científica, desviando
outras possíveis fontes de informação, como os tecnológicos ou os
sócio-ambientais. A mesma autora explica que teria que realizar um
processo de sucessivas transposições didáticas, para poder elaborar
o conhecimento escolar a partir dessas variedades de fontes. (POZO,
1994, apud GARCÍA, 1998, p.21)

Segundo García (1998) o conhecimento escolar é influenciado pelos
conhecimentos científico e cotidiano. Para além das hipóteses acima, esse autor
defende a hipótese da Integração, na qual o conhecimento escolar é determinado pela
integração transformadora desses dois conhecimentos. Para ele, a escola pode
transformar, de modo a enriquecer, o conhecimento cotidiano, entendendo essa
transformação como uma “evolução” de formas do pensamento cotidiano simples para
outras mais complexas.
Watanabe (2008, p.18) também reconhece que, para García (1998), o
conhecimento escolar surge da interação entre os conhecimentos científico e
cotidiano, não sendo viável colocá-los no mesmo patamar, já que a escola tem sua
própria dinâmica e problemas específicos. Assim, o conhecimento cotidiano deve ser
enriquecido a partir das concepções científicas, sendo que sua complexificação exige
a transição de uma forma simples a outra mais complexa. Para Garcia o conhecimento
escolar é aquele:
...que integra, no âmbito didático, diferentes formas de conhecimento
(filosófico, ideológico, científico-técnico, cotidiano). [...] que insiste na
necessidade de adotar uma determinada visão de mundo, que
articule e oriente a integração, no conhecimento escolar, dos
problemas sócio-ambientais, do conhecimento científico e das
concepções presentes nos alunos. (GARCÍA, 1998, p.137)
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Do nosso ponto de vista, as propostas de Transposição Didática que buscam
no “saber sábio” a principal referência dos conhecimentos que serão transpostos ao
“saber a ser ensinado” são discutíveis e merecem maiores reflexões. Uma vez que
tratam-se de conhecimentos com objetivos distintos, a mera transposição, ainda que
com simplificações, de alguns saberes do ensino superior para o ensino médio não
atendem às expectativas de se ensinar FMC no EM. As próprias características do
saber a ser ensinado, apontadas acima, já indicam a dificuldade em compatibilizar tal
proposta com as finalidades que defendemos para o ensino de física na escola média.
Nesse sentido, propostas dessa natureza apontam para uma autonomia e privilégio da
dimensão epistemológica que é incompatível com as finalidades da escola.
No caso da FMC, o interessante é que ao recorrermos ao “saber sábio”
encontramos uma discordância dos especialistas da área quanto à sua própria
estruturação e, também, em relação a alguns significados de conceitos básicos. Isso
pode ser explicado pela teoria da transposição didática que admite que muitos saberes
são aprendidos sem serem ensinados de forma explícita. Assim, na tentativa de
explicitar ou definir saberes diretamente ligados ao conceito de massa ou energia, por
exemplo, a literatura dos especialistas (portanto o “saber sábio”) diverge. Nesse caso,
portanto, nem mesmo nos deparamos com um “saber sábio” delimitado e único.
Quanto à proposta de Garcia, que vê a possibilidade do conhecimento
científico ser utilizado para complexificar o conhecimento cotidiano, ainda que aponte
uma compreensão mais rica, do ponto de vista das escolhas e seleções de conteúdo,
seria necessário um maior aprofundamento para identificar tais possibilidades no caso
de temas de FMC.

2.3 - As disciplinas escolares

As disciplinas escolares representam, para diversos autores, mais do que o
espaço de transmissão de saberes elaborados na academia. Nesse sentido, o que
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separa o conhecimento escolar do conhecimento da ciência de referência, por
exemplo, é muito mais do que os métodos pedagógicos ou a as estratégias didáticas
para a apresentação do conhecimento, mas a própria concepção da escola e de sua
finalidade formativa. Essa é uma compreensão com a qual compartilhamos.
Para esses autores, a abordagem da própria compreensão da disciplina não
pode ser dissociada de sua evolução histórica, na medida em que é essa evolução
que permite identificar as mudanças em contraponto com eventuais características
intrínsecas.
Nesse âmbito, trazemos algumas idéias de Chervel (1990) e Bittencourt (2003),
com a intenção de problematizar nossa investigação.
Segundo Chervel (1990), há uma crença razoavelmente difundida de que os
conteúdos de ensino são impostos como tais à escola pela sociedade, em função da
cultura prevalente. Nesse caso, as disciplinas escolares estariam diretamente
relacionadas às ciências, aos saberes, aos savoir-faire6 correntes na sociedade. E as
eventuais diferenças entre ciências de referência e disciplinas escolares poderiam ser,
então, atribuídas à necessidade de simplificar, na verdade vulgarizar, para um público
jovem, os conhecimentos que não podem ser apresentados aos alunos na sua pureza
e integridade. Assim, a tarefa dos pedagogos consistiria em incorporar os métodos de
ensino, de modo que seja permitido aos alunos assimilarem as ciências de referência,
da melhor e mais eficiente forma possível.
Ele se contrapõe fortemente a essa concepção, alertando que, dessa forma,
não haveria espaço para entender as disciplinas escolares de forma autônoma,
desconsiderando sua historicidade e influências das políticas educacionais mais
amplas.

6

"savoir-faire" está relacionado à capacidade de desempenhar determinada atividade através
de um engajamento pessoal.
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De acordo com ele, a concepção de escola como puro e simples agente de
transmissão de saberes, elaborados fora dela, está na origem da idéia segundo a qual
ela é, por excelência, o lugar do conservadorismo, da inércia, da rotina. Ou, se
quisermos, da compreensão da escola como espaço de reprodução das relações de
dominação sociais.
Para Chervel, ainda que a escola o desejasse, dificilmente seria possível que
ela seguisse, por exemplo, em sua atuação no ensino de ciências, todas as etapas do
progresso das ciências que se supõe ela deva difundir.
Quando a escola recusa, ou expulsa depois de uma rodada, a ciência
moderna, não é certamente por incapacidade dos mestres de se
adaptar, é simplesmente porque seu verdadeiro papel está em outro
lugar, e ao querer servir de reposição para alguns "saberes eruditos",
ela se arriscaria a não cumprir sua missão. (CHERVEL, 1990, p.182)

Se o papel da escola é o de ensinar e, de um modo geral, o de "educar", como
não ver que a história da função educacional e docente deve constituir o pivô ou o
núcleo da história do ensino?
Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina,
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as práticas
docentes da aula, e também as grandes finalidades que presidiram sua constituição e
o fenômeno de aculturação de massa que ela determina, então a história das
disciplinas escolares pode desempenhar um papel importante não somente na história
da educação mas na história cultural. Se podemos atribuir um papel "estruturante" à
função educativa da escola na história do ensino, é “devido a uma propriedade” das
disciplinas escolares. (Chervel, 1990, p.184)
Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é
que as disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o
sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente
valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o
qual não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente
os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez
penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. (CHERVEL,
1990, p.184, grifos nossos)
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E, é nesse contexto que Chervel (1990) situa o papel da história das disciplinas
escolares. Ao compreender em toda a sua amplitude a noção de disciplina,
reconhecendo que uma disciplina escolar comporta não somente as práticas docentes
da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram sua constituição e o
fenômeno de aculturação de massa que ela determina, então, a história das disciplinas
escolares pode desempenhar um papel importante não somente na história da
educação, mas na história cultural. Se pudermos atribuir um papel "estruturante" à
função educativa da escola na história do ensino, é devido a uma propriedade das
disciplinas escolares.
Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é
que as disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o
sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente
valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o
qual não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente
os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez
penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. (CHERVEL,
1990, p.184, grifos nossos)

Segundo Chervel (1990) a transmissão cultural de uma geração à outra põe
em ação processos que se diferenciam segundo a idade dos que aprendem. É
provável que as características formais dos docentes para seis anos, dez anos e
quatorze anos não sejam rigorosamente idênticas. Mas o verdadeiro limiar é aquele
que separa o ensino das crianças e dos adolescentes do ensino dos adultos.

Entre o ensino primário e o secundário de um lado, e o ensino
superior de outro, as diferenças são múltiplas, e importantes. Elas se
referem às matérias ensinadas, mesmo se há alguns pontos comuns
em letras e em ciências, à qualidade do pessoal docente, aos
estabelecimentos de ensino, às relações que unem mestres e alunos,
e à própria natureza dos públicos de alunos, "forçados" num caso, e
livres no outro. (CHERVEL, 1990, p.185)

O que caracteriza o ensino de nível superior, é que ele transmite
diretamente o saber. Suas práticas coincidem amplamente com suas
finalidades. Nenhum hiato entre os objetivos distantes e os conteúdos
do ensino. O mestre ignora aqui a necessidade de adaptar a seu
público os conteúdos de acesso difícil, e de modificar esses
conteúdos em função das variações de seu público: nessa relação
pedagógica, o conteúdo é uma invariante. Todos os seus problemas
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de ensino se remetem aos problemas da comunicação: eles são,
quando muito, de ordem retórica. E tudo que se solicita ao aluno é
"estudar" esta matéria para dominá-la e assimilá-la: é um "estudante".
Alcançada a idade adulta, ele não reivindica didática particular à sua
idade. (CHERVEL, 1990, p.185, grifos nossos)

A história das disciplinas escolares não é, então, obrigada a cobrir a totalidade
dos ensinos, pois possui especificidades em cada idade escolar. A história dos
conteúdos é evidentemente seu componente central, mas seu papel é mais amplo.
Ela se impõe colocar esses ensinos em relação com as finalidades às
quais eles estão designados e com os resultados concretos que eles
produzem. Trata-se então para ela de fazer aparecer a estrutura
interna da disciplina, a configuração original, à qual as finalidades
deram origem, cada disciplina dispondo, sobre esse plano, de uma
autonomia completa, mesmo se analogias possam se manifestar de
uma para a outra. (CHERVEL, 1990, p.187)

Ou seja, Chervel explicita de forma muito clara o vínculo existente entre a
estruturação das disciplinas e as finalidades do ensino escolar. Ainda que esses
vínculos não sejam necessariamente explícitos, ele aponta que poderiam ser
identificados a partir de uma abordagem da história das disciplinas.
O papel da escola não se limita ao exercício das disciplinas escolares. A
educação dada e recebida nos estabelecimentos escolares é um conjunto complexo
que não se reduz aos ensinamentos explícitos e programados.
O conjunto das finalidades consigna à escola sua função educativa.
Uma parte somente entre elas obriga-a a dar uma instrução. Mas
essa instrução está inteiramente integrada ao esquema educacional
que governa o sistema escolar, ou o ramo estudado. As disciplinas
escolares estão no centro desse dispositivo. Sua função consiste em
cada caso em colocar um conteúdo de instrução a serviço de uma
finalidade educativa. (CHERVEL, 1990, p.188)

Mesmo que as disciplinas escolares, que repousam sobre os ensinos
explícitos, não constituam senão uma parte da educação escolar, nada nos impede,
ainda assim, de reconduzir cada uma das disciplinas ensinadas à finalidade à qual ela
está associada.
A distinção entre finalidades reais e finalidades de objetivo é uma necessidade
imperiosa para o historiador das disciplinas. Ele deve aprender a distingui-las, mesmo
que os textos oficiais tenham tendência a misturar umas e outras.
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A definição das finalidades reais da escola passa pela resposta à
questão "por que a escola ensina o que ensina?", e não pela questão
à qual muito frequentemente nos apegamos: "que é que a escola
deveria ensinar para satisfazer os poderes públicos?" Isso significa
dizer que a escola pôde ensinar sem tomar consciência do que fazia'?
Não se encontra em nenhum lugar a expressão explícita das
finalidades reais'? O historiador das disciplinas intervém no campo
não somente enquanto tal, mas como o espírito clarividente que
sozinho é capaz de explicar, demasiado tarde, à escola do passado
as finalidades que ela perseguia e que ninguém na época podia lhe
expor? Certamente não. (CHERVEL, 1990, p.190)

Cada época produz sobre sua escola e problemas pedagógicos, uma literatura
frequentemente abundante, como relatórios de inspeção, artigos ou manuais de
didática, entre outros.
É essa literatura que, ao menos tanto quanto os programas oficiais,
esclarecia os mestres sobre sua função e que dá hoje a chave do
problema. O estudo das finalidades não pode, pois, de forma alguma,
abstrair os ensinos reais. Deve ser conduzido simultaneamente sobre
os dois planos, e utilizar uma dupla documentação, a dos objetivos
fixados e a da realidade pedagógica. (CHERVEL, 1990, p.191)

De acordo com Chervel, a realidade de nossos sistemas educacionais não
coloca os docentes, a não ser excepcionalmente, em contato direto com o problema
das relações entre finalidades e ensinos. A função maior da "formação dos mestres" é
a de lhes entregar as disciplinas inteiramente elaboradas, perfeitamente acabadas, as
quais funcionarão sem incidentes e sem surpresas por menos que eles respeitem o
seu "modo de usar".
As coisas se passam de forma diferente quando à escola são confiadas
finalidades novas, ou quando a evolução das finalidades desarranja o curso das
disciplinas antigas.
Períodos privilegiados para o historiador, que dispõe então de uma
dupla documentação, totalmente explícita. De um lado, os novos
objetivos impostos pela conjuntura política ou pela renovação do
sistema educacional tomam-se objeto de declarações claras e
circunstanciadas. De outro lado, cada docente é forçado a se lançar
por sua própria conta em caminhos ainda não trilhados, ou a
experimentar as soluções que lhe são aconselhadas. O turbilhão das
iniciativas e o triunfo gradual de uma dentre elas permitem reconstruir
com precisão a natureza exata da finalidade. (CHERVEL, 1990,
p.192)
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Desse ponto de vista mais específico, parece ser possível reconhecer uma
muita nítida proximidade com as questões que se referem ao ensino de FMC e sua
inserção na disciplina de física da escola média.
Quanto ao ensino escolar, Chervel reconhece que ele é a parte da disciplina
que propriamente põe em ação as finalidades impostas à escola, e provoca a
aculturação conveniente. Por isso mesmo, a descrição de uma disciplina não deveria,
então, se limitar à apresentação dos conteúdos de ensino, os quais são apenas meios
utilizados para alcançar um fim. É através do ato pedagógico e de um conjunto de
sinais significantes, que a disciplina ganha identidade. São esses sinais que passam a
representá-la que tem por função tomá-la assimilável.
Encarregada pela sociedade de algumas missões muito gerais que são as
finalidades do ensino, a escola recebe em troca carta branca para regular as
modalidades desse ensino. A história das disciplinas escolares expõe à plena luz a
liberdade de manobra que tem a escola na escolha de sua pedagogia. Ela depõe
contra a longa tradição que, não querendo ver nas disciplinas ensinadas senão as
finalidades que são efetivamente a regra imposta, faz da escola o santuário não
somente da rotina mas da sujeição, e do mestre, o agente impotente de uma didática
que lhe é imposta do exterior.
No âmbito de uma finalidade bem definida, a liberdade teórica de criação
disciplinar do mestre se exerce em um lugar e sobre um público igualmente bem
determinados: a sala de aula de um lado, o grupo de alunos de outro. As condições
materiais nas quais se dá o ensino estão estreitamente ligadas aos conteúdos
disciplinares.
Chervel procura, ainda, identificar os constituintes de uma disciplina escolar,
reconhecendo que nela estão envolvidos campos muito diversos. Nesse sentido, se
questiona sobre a existência de uma estrutura própria específica que a caracterizaria,
ou a um modelo ideal da disciplina em direção ao qual tenderiam todas as disciplinas
em via de constituição.
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Para ele, no entanto, a organização interna das disciplinas é, numa certa
medida, produto da história, que lhe foi dando forma através da adição de camadas
sucessivas. Conhecem-se, por exemplo, as grandes características do ensino
tradicional. Ele é baseado na exposição, feita pelo mestre ou pelo livro, na
memorização, na recitação, e, de um modo geral, nesse princípio de que, em todas as
aprendizagens, leitura, latim, cálculo, tudo passa pela reflexão que classifica,
identifica, assimila, constrói e controla a todo momento o processo de elaboração do
conhecimento. A memória consciente é quem está no comando.
O que caracterizaria a disciplina é, portanto, o fato de que “para que ela
funcione"

é

necessário

satisfazer

às

exigências

internas

que

constituem

aparentemente o seu "núcleo". Por não levar isso em conta, muitas vezes o ensino
fracassa ou não atende senão a uma parte de seus objetivos.
Dever-se-á então admitir que uma disciplina muda na medida em que sua
finalidade muda, e não porque a humanidade do fim do século XX chegou enfim ao
reino da ciência à desaparição das “ideologias" e à transparência das coisas. A tarefa
primeira do historiador das disciplinas escolares é estudar os conteúdos explícitos do
ensino disciplinar.
De acordo com Chervel quase todas as disciplinas apresentam-se sobre este
plano como um corpus de conhecimentos providos de uma lógica interna, articulados
em tomo de alguns temas específicos, organizados em planos sucessivos claramente
distintos e desembocando em algumas idéias simples e claras ou, em todo caso,
encarregadas de esclarecer a solução de problemas mais complexos.
O estudo dos conteúdos beneficia-se de uma documentação
abundante à base de cursos manuscritos manuais e periódicos
pedagógicos. Verifica-se aí um fenômeno de “vulgata" o qual parece
comum às diferentes disciplinas. Em cada época o ensino dispensado
pelos professores é grosso modo, idêntico, para a mesma disciplina e
para o mesmo nível. Todos os manuais ou quase todos dizem então
a mesma coisa ou quase isso. Os conceitos ensinados, a
terminologia adotada, a coleção de rubricas e capítulos, a
organização do corpus de conhecimentos mesmo os exemplos
utilizados ou os tipos de exercícios praticados são idênticos, com
variações aproximadas. São apenas essas variações, aliás, que
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podem justificar a publicação de novos manuais e de qualquer modo,
não apresentam mais do que desvios mínimos: o problema do plágio
é uma das constantes da edição escolar. (CHERVEL, 1990, p.203)

As exigências intrínsecas de uma matéria ensinada nem sempre se acomodam
numa evolução gradual e contínua. A história das disciplinas se dá frequentemente por
alternância de patamares e de mudanças importantes, até mesmo de profundas
agitações.
De acordo com Chervel (1990, p. 203) os períodos de estabilidade são
separados pelos períodos "transitórios", ou de "crise", em que a doutrina ensinada é
submetida a turbulências. O antigo sistema ainda continua lá, ao mesmo tempo em
que o novo se instaura: períodos de maior diversidade, onde o antigo e o novo
coabitam, em proporções variáveis. Mas pouco a pouco, um manual mais audacioso,
ou mais sistemático, ou mais simples do que os outros, destaca-se do conjunto, fixa os
"novos métodos'' e se impõe. É a ele que doravante se imita, é ao redor dele que se
constitui a nova vulgata.
Em síntese, para Chervel, a história das disciplinas escolares, colocando os
conteúdos de ensino no centro de suas preocupações, renova as problemáticas
tradicionais. A sociedade impõe à escola suas finalidades, estando a cargo dessa
última buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas. Nessa medida, é ao
redor dessas finalidades que se elaboram as políticas educacionais, os programas e
os planos de estudo, e que se realizam a construção e a transformação históricas da
escola.
De acordo com Chervel (1990, p.220) a história das disciplinas escolares
mostra que a disciplina é, por sua evolução, um dos elementos motores da
escolarização, e que se encontra sua marca em todos os níveis e em todas as rubricas
da história tradicional do ensino, desde a história das construções escolares até a das
políticas educacionais ou dos corpos docentes.
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As disciplinas escolares intervêm igualmente na história cultural da sociedade.
Seu aspecto funcional é o de preparar a aculturação dos alunos em conformidade com
certas finalidades: é isso que explica sua gênese e constitui sua razão social.

2.4 - A análise de livros didáticos

Como vimos, ainda que as disciplinas escolares tenham um sentido muito mais
amplo, a investigação dos conteúdos de ensino explícitos (e implícitos), de uma dada
disciplina, continua sendo uma fonte significativa e relevante para investigações no
campo. Nesse sentido, Bittencourt (2003) observa a importância da análise dos livros
didáticos para compor uma história das disciplinas escolares:
Os livros didáticos têm se constituído uma das fontes privilegiadas
para estudo sobre os conteúdos escolares e pode-se, inclusive,
identificar pesquisas que se interligam, realizando uma história das
disciplinas e, ao mesmo tempo, a do livro didático. BITTENCOURT
(2003, p.32)

Ainda, de acordo com essa mesma autora, os livros didáticos:
oferecem condições de uma análise de conteúdos pedagógicos por
intermédio das atividades e dos exercícios propostos e, dessa forma,
continuam sendo umas das fontes privilegiadas para a história da
disciplina. Há, entretanto, sempre a preocupação dos especialistas
sobre história da produção didática em situar especificidades desta
fonte documental. BITTENCOURT (2003, p.34)

Apesar desse potencial, Bittencourt insiste em ressaltar a limitação de que uma
investigação se atenha apenas a esses textos, já que os conteúdos escolares
analisados pelos currículos formais, pelos textos normativos e livros didáticos
expressam apenas parte do que se concebe por disciplina.

As investigações mais recentes da história da disciplina escolar têm,
assim, recorrido a fontes de diferente natureza para que se possa
situar a participação do conjunto de agentes criadores desse
conhecimento, e possibilitam a apreensão do processo histórico
articulando a contextos mais amplos. Legislação escolar, programas
curriculares e demais textos formativos são representativos de
determinados agentes do poder educacional. BITTENCOURT (2003,
p.34)
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A história dos livros didáticos e sua possível contribuição para diversos campos
também é discutida por Choppin (2004). Esse autor identifica quatro possíveis funções
essenciais que os livros didáticos podem representar, dependendo do ambiente
sociocultural, da época, das disciplinas, dos níveis de ensino, dos métodos e das
formas de sua utilização:
1. Função referencial, também chamada de curricular ou
programática, desde que existam programas de ensino: o livro
didático é então apenas a fiel tradução do programa ou, quando se
exerce o livre jogo da concorrência, uma de suas possíveis
interpretações. Mas, em todo o caso, ele constitui o suporte
privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita
que seja necessário transmitir às novas gerações.
2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de
aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o
contexto, visam a facilitar a memorização dos conhecimentos,
favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais,
a apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de resolução
de problemas etc.
3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do
século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos,
o livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua,
da cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento
privilegiado de construção de identidade, geralmente ele é
reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como um símbolo
da soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel
político. Essa função, que tende a aculturar — e, em certos casos, a
doutrinar — as jovens gerações, pode se exercer de maneira
explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de maneira
dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos eficaz.
4. Função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer,
sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos
textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a
desenvolver o espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito
recentemente na literatura escolar e não é universal: só é encontrada
— afirmação que pode ser feita com muitas reservas — em
ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da criança
e visam a favorecer sua autonomia; supõe, também, um nível de
formação elevado dos professores. (CHOPPIN, 2004, p.553).

Apesar de assumir que a pesquisa histórica sobre os livros e as edições
didáticas aborda aspectos extremamente diversos, Choppin (2004) identifica duas
abordagens distintas, sendo que em uma delas o livro didático é concebido como um
documento histórico, cujos conteúdos são analisados em busca de informação sobre a

50

história de um dado tema ou uma dada disciplina. Ao contrário, há também outras
abordagens, que no nosso caso não nos interessam tão de perto, em que o livro
didático é analisado como um objeto físico, ou seja, como um produto fabricado,
comercializado, distribuído, negligenciando-se seus conteúdos.
Naquele primeiro tipo de abordagem, o autor aponta que a análise dos
conteúdos, nas pesquisas acadêmicas, pode ser caracterizada por duas grandes
tendências. A primeira, por muito tempo privilegiada pelos pesquisadores, e que
continua ainda na atualidade, refere-se à crítica ideológica e cultural dos livros
didáticos. A segunda, mais recente, final dos anos 1970, analisa o conteúdo dos livros
didáticos segundo uma perspectiva epistemológica ou propriamente didática.
Choppin (2004) conclui que a imagem da sociedade apresentada pelos livros
didáticos corresponde a uma reconstrução que obedece a motivações diversas,
segundo época e local, e possui como característica comum apresentar a sociedade
mais do modo como aqueles que, em seu sentido amplo, conceberam o livro didático
gostariam que ela fosse, do que como ela realmente é:
Os autores de livros didáticos não são simples espectadores de seu
tempo: eles reivindicam um outro status, o de agente. O livro didático
não é um simples espelho: ele modifica a realidade para educar as
novas
gerações,
fornecendo
uma
imagem
deformada,
esquematizada, modelada. (CHOPPIN, 2004, p.557)

Ele observa, ainda, que não é suficiente, no entanto, deter-se nas questões
que se referem aos autores e ao que eles escrevem; é necessário também prestar
atenção àquilo que eles silenciam:
Análise de livros didáticos de ciências mostra que estes também
apresentam uma visão consensual e normalizada do estado da
ciência de sua época; toda controvérsia é deliberadamente eliminada
da literatura escolar (CHOPPIN, 2004, p.557)

A partir da década de setenta, segundo Choppin (2004), opera-se,
progressivamente, uma mudança de perspectiva na análise de conteúdo dos antigos
manuais escolares. As dificuldades vividas então pelos principais sistemas educativos
ocidentais levam os pesquisadores a se interrogarem sobre as finalidades do ensino,
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sobre seus conteúdos e métodos e, entre outras coisas, a colocarem aos antigos
manuais escolares questões de natureza epistemológica e didática propriamente dita:

Qual(s) discurso os manuais sustentam sobre determinada disciplina
e sobre seu ensino? Qual(s) concepção(s) de história, qual(s)
teoria(s) científica(s) ou qual(s) doutrina(s) linguística(s) representam
ou privilegiam? Qual o papel que atribuem à disciplina? Que escolhas
são efetuadas entre os conhecimentos? Quais são os conhecimentos
fundamentais? Como eles são expostos, organizados? Quais
métodos de aprendizagem (indutivo, expositivo, dedutivo, etc.) são
apresentados nos manuais? (CHOPPIN, 2004, p.558)

Ao mesmo tempo, ele destaca que a análise do conteúdo ideológico e cultural
transcende as disciplinas e recai sobre os livros didáticos que apresentam um
conteúdo mais genérico. E a análise epistemológica e didática se ancora em uma
disciplina de referência que possui suas próprias finalidades, seus conteúdos de
ensino e seus métodos de aprendizagem específicos.
Apesar dos estudos que se referem aos livros didáticos de história ou de leitura
sempre corresponderem à maioria da produção científica, Choppin (2004) identifica
que:
Mas as disciplinas de maior destaque no ensino secundário e que até
então tinham sido relativamente pouco analisadas, como a geografia,
as matemáticas ou a gramática ou, muitas vezes, até mesmo
negligenciada, como a física, a química a zoologia ou as línguas,
antigas e, sobretudo, modernas, têm sido objeto de trabalhos cada
vez mais numerosos. (CHOPPIN, 2004, p.558).

Esse

autor

menciona,

ainda,

algumas

tendências

que

marcaram

o

desenvolvimento das pesquisas no campo:
No final dos anos 1980, com os avanços da semiótica, o impulso da
história das mentalidades e o interesse pelas questões de
vulgarização das ciências (em que se recorreu a muitos esquemas e
gráficos), livro didático deixou de ser considerado como um texto
subsidiariamente “enfeitado” de ilustrações, de forma que a
iconografia didática — e a articulação semântica que une o texto e a
imagem — tenham passado a ser levadas em conta. (CHOPPIN,
2004, p.559)
Nos anos 1990, a função instrumental passou a ganhar uma atenção
crescente dos educadores e, em menor escala, dos historiadores de
livros didáticos. Estes receiam que uma análise das características
“pedagógicas” dos livros didáticos predomine de tal forma que, no
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limite, esqueçam as características próprias do livro. (CHOPPIN,
2004, p.559)

Choppin

(2004)

destaca,

também,

que

têm

sido

negligenciadas

as

características “formais” dos livros didáticos, como sua organização interna e divisão
em partes, capítulos, parágrafos, as diferenciações tipográficas, entre outras, segundo
uma perspectiva histórica, tendo sido objeto de bem poucos estudos, apesar de serem
configurações bastante específicas do livro didático.
Ao lado dos “tradicionais” estudos que se dedicam a analisar os conteúdos de
um livro didático, segundo esse autor, vários novos campos de pesquisa vêm
surgindo, incluindo ou privilegiando acumulação de dados e sistematização de
abordagens e métodos; extensão de domínios de investigação e diversificação de
problemáticas; e consideração de perspectivas comparativas e transnacionais.

2.5 - Síntese

As considerações apresentadas nos orientaram no entendimento de alguns dos
possíveis elementos que permeiam as questões que pretendemos investigar. São
temas vastos, que envolvem muitos pontos de vista e discussões, cujo maior
aprofundamento extrapolaria o espaço desse trabalho. No entanto, nos pareceram
suficientes, inicialmente, para uma delimitação da nossa abordagem e da definição de
estratégias de investigação.
De certa forma, a compreensão do que seja o currículo é um ponto de partida
necessário. É interessante que grande parte das considerações e estudos curriculares
trate das questões mais voltadas à escola básica, enquanto nem sempre sejam
passíveis de serem extrapoladas diretamente para o ensino superior.
Como uma forma de orientar nossa perspectiva quanto ao currículo, adotamos
a sistematização de Lopes e Macedo (2011). Essas autoras resumem algumas das
diferentes faces e aspectos envolvidos nesse conceito, reconhecendo sua
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complexidade, mas apontando a possibilidade de descrevê-lo a partir da identificação
do currículo formal, do currículo oculto e do currículo vivido. No presente trabalho, não
trataremos do currículo vivenciado, aquele de fato desenvolvido em sala de aula, mas
teremos como foco o currículo formal. Nesse caso, trata-se do currículo oficial, aquele
que comparece quase sempre como um conjunto de disciplinas, mais ou menos bem
estabelecidas e neutras.
No entanto, é indispensável não deixar de reconhecer que, por trás das
escolhas e seleções de conteúdos que vão integrar o currículo oficial, há critérios,
valores e opções implícitas que fazem parte do currículo oculto, embora não o
esgotem.

Nesse sentido, como vimos, na perspectiva de Young (2000), a escola

contribui para a legitimação de determinados conhecimentos e dos grupos que os
detêm, ainda que esses sejam elemento não explícitos. Ou, como no dizer de Lopes e
Macedo:
O currículo não forma apenas os alunos, mas o próprio
conhecimento, a partir do momento que seleciona de forma
interessada aquilo que é objeto de escolarização. (LOPES e
MACEDO, 2011, p. 29)

Portanto, são aspectos do currículo oculto o que pretendemos considerar, ao
contestar a naturalização das seleções de conhecimento assumidas no ensino
superior. Essa naturalização está presente na perspectiva acadêmica que permeia,
em muitos casos, tanto a perspectiva instrumental como a progressivista, já
mencionadas. Como acadêmica, entende-se toda perspectiva que pressupõe a
existência de um critério de valor intrínseco e neutro para a validação dos saberes a
serem ensinados. E como aponta Fourquin (1992), esses critérios se constituem no
reconhecimento de uma primazia da dimensão epistemológica sobre os demais
possíveis critérios.
A partir do que foi apresentado, o estudo das disciplinas que compõe o
currículo é um espaço privilegiado como objeto de investigação. Mais do que isso,
segundo Chervel, é indispensável reconhecer que a organização interna das
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disciplinas é, em certa medida, produto de sua evolução histórica, já que uma
disciplina muda na medida em que suas finalidades mudam. Ou seja, investigar a
constituição e a presença das disciplinas relacionadas à FMC, no ensino superior,
assim como a presença dessa temática no ensino médio.
Paralelamente, e para ter acesso às disciplinas, mais do que as listagens de
conteúdos ou ementas que muitas vezes as acompanham, segundo Chopin, os livros
didáticos são instrumentos de investigação centrais.

Expressam as seleções e

critérios implícitos, na mesma medida em que evoluem no tempo, mantendo certas
características e transformando outras.
E é nesse processo, na forma como se estabelecem as formas de organização
dos conhecimentos no interior das disciplinas, é que se evidenciam as estratégias de
constituição dos saberes escolarizados. Interessa-nos, portanto, identificar em que
medida comparecem transposições didáticas naturalizadas, prevalências de razões
epistemológicas, imperativos didáticos ou demandas sociais.
Assim, essas considerações orientaram nossa investigação no sentido de
analisar estruturas curriculares, disciplinas e livros didáticos, como objetos
privilegiados para os objetivos pretendidos.
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CAPÍTULO 3:
Estratégias e Metodologia de Pesquisa

A partir das referências e leituras dos trabalhos na área de pesquisas
curriculares e de história das disciplinas, construímos um conjunto de objetos e
instrumentos

para

nossa

investigação,

apresentamos

as

estratégias

que

desenvolvemos.
Podemos centralizar nosso objetivo como sendo o de investigar a introdução
da FMC no Ensino Médio, do ponto de vista de sua inserção como parte de uma
disciplina. Isso implica em considerar a disciplina de Física do Ensino Médio, mas
também a(s) disciplina(s) que tratam desse tema no Ensino Superior, especialmente
nos cursos de formação inicial de professores.
Tomar como objeto uma disciplina, como vimos, deverá incluir, em primeiro
lugar, situá-la no âmbito curricular mais amplo, buscando identificar as compreensões
acerca de suas finalidades e de suas justificativas, através dos discursos oficiais,
assim como das eventuais lacunas.
Ao mesmo tempo, e do ponto de vista mais interno, implica em analisar seus
conteúdos específicos, assim como as práticas de referência a eles associadas que
estão sendo adotadas. Nesse sentido, será importante investigar a forma como os
conhecimentos escolares desse campo estão sendo constituídos, em suas relações
com a ciência de referência (Física dos cientistas), tanto no ensino médio como
superior. Para isso, a análise dos livros didáticos pode trazer importantes
contribuições, identificando os espaços, abordagens e natureza dos aspectos da FMC
que estão sendo contemplados.
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Temos, portanto, uma análise a ser desenvolvida em dois níveis, ensino médio
e superior, e com dois focos, um mais específico, relativo aos conteúdos de ensino, e
outro mais abrangente, relativo aos aspectos curriculares mais gerais, que inclui
orientações, finalidades e parâmetros relacionados às políticas educacionais.
Além disso, e como se isso não bastasse, será necessário considerar a
investigação desses níveis e focos em uma perspectiva histórica, buscando contrapor
diferentes momentos da evolução da questão, pelo menos nas últimas décadas.
Estamos conscientes que não se trata de resgatar a história propriamente dita da
evolução dessa temática, mas de, pelo menos, identificar alguns recortes que
permitam melhor explicitar as características do presente pelo contraponto com
momentos do passado
Considerando que as pesquisas em Ensino de Física, ao longo de todo esse
período, também podem ter se ocupado desses temas, será importante uma análise
mais detalhada das possíveis contribuições e da natureza das pesquisas que vêm
sendo desenvolvidas nesse sentido.
Finalmente, e levando em conta a intenção de buscar especificamente tratar
dos aspectos relativos à Física Nuclear, será necessário investigar, também, a
importância e o cenário do desenvolvimento dessa área da Física na pesquisa
científica nas instituições onde se desenvolvem a formação tanto de bacharéis como
de licenciandos.
De uma maneira geral, a abordagem dos níveis superior e médio, do ponto de
vista das disciplinas e dos livros, acaba por permitir diferentes tipos de leituras e
correlações. Diante desse quadro, a forma de organização proposta pode ser
sintetizada da seguinte forma:
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Figura 3.1: Síntese da estrutura da Tese.

No capítulo 2, aprofundamos o estudo de diferentes autores que têm se
preocupado com questões relacionadas aos temas que pesquisamos, buscando
subsídios para nossa análise. Um problema que tivemos inicialmente foi a abrangência
do tema e a dificuldade em delimitar as considerações teóricas com potencial para
uma contribuição à nossa investigação. No entanto, essa delimitação foi sendo
construída na medida do próprio desenvolvimento das análises.
Apresentamos discussões sobre o currículo, constituição do conhecimento
escolar, disciplinas escolares e análise de livros didáticos para, ao final, sistematizar
os vínculos que estabelecemos com nossa investigação.
Analisamos, inicialmente, no capítulo 4, como a Física Moderna foi construída
nos livros didáticos do Ensino Superior, nas décadas de 20 a 60, pois nessa época a
Física Moderna era “quase que contemporânea” e a abordagem e os conteúdos,
nessas primeiras obras, foi sendo modificada ao longo das décadas.
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Pretendemos investigar: como os conhecimentos da Física Moderna foram
sendo constituídos e selecionados desde as primeiras edições até à década de 60.
Analisaremos, também, os prefácios e introdução das primeiras obras.
No capítulo 5, no sentido de buscar os aportes e analisar a história da
“evolução” do conhecimento de FMC como conhecimento escolar, analisamos,
pontualmente apenas, as estruturas curriculares dos cursos de Física do Instituto de
Física da USP. Nesse caso, tratamos tanto da Licenciatura como do Bacharelado.
Buscamos compreender como vem se constituindo as seleções dos conteúdos da
FMC nos cursos de graduação em Física, ou seja, como as estruturas curriculares
vêm sendo formatadas, e quais as abordagens e os critérios implícitos na constituição
das disciplinas.
No capítulo 6, analisamos como a FMC está contemplada dos livros didáticos
do Ensino Superior. Selecionamos, como objeto de pesquisa, os livros didáticos de
Física comumente mais utilizados nas disciplinas que abordam a Física Moderna das
Universidades brasileiras. Caracterizamos a abordagem dos conteúdos de FMC
nesses livros, buscando inferir alguns critérios implícitos tanto na seleção quanto na
organização desses conhecimentos. Para isso, investigamos a natureza das
abordagens desses conteúdos, a partir de indicadores como a extensão e a
profundidade na apresentação dos conteúdos em cada obra e as temáticas e a
abordagem dos conteúdos de FMC.
No capítulo 7, selecionamos algumas Instituições de Ensino Superior, de todo
Brasil, para analisar suas estruturas curriculares atuais e verificar como a FMC é
inserida na grade curricular dessas instituições, nos cursos de Graduação em Física
(Bacharelado) e na Licenciatura em Física. Buscamos compreender como vem se
constituindo as seleções de conteúdo atuais da FMC em nossa área, ou seja, como
esse aspecto ou como as disciplinas vêm sendo formatadas e quais as abordagens e
os critérios implícitos em sua constituição.
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Analisamos a porcentagem do currículo que é destinada às disciplinas que
abordam a FMC, quais são essas disciplinas, como elas estão distribuídas ao longo
dos semestres, e suas ementas. Além disso, analisamos, em detalhe, as disciplinas
que abordam a Física Nuclear. As instituições escolhidas foram: a Universidade de
São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade
Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
No capítulo 6 analisamos como a FMC está contemplada dos livros didáticos
do Ensino Superior selecionamos, como objeto de pesquisa, os livros didáticos de
Física comumente mais utilizados nas disciplinas que abordam a Física Moderna das
Universidades brasileiras. Caracterizamos a abordagem dos conteúdos de FMC
nesses livros, buscando inferir alguns critérios implícitos tanto na seleção quanto na
organização desses conhecimentos. Para isso, investigamos a natureza das
abordagens desses conteúdos, a partir de indicadores como a extensão e a
profundidade na apresentação dos conteúdos em cada obra e as temáticas e a
abordagem dos conteúdos de FMC.
Nosso objetivo, no capítulo 8, foi investigar em que medida e em quais
aspectos ou tendências começam a se estabelecer conteúdos de FM

no Ensino

Médio. E em que medida respondem (ou não) às expectativas, às orientações e aos
objetivos formativos apontados nas diretrizes e nos parâmetros curriculares para o
Ensino Médio, através das competências e habilidades a serem promovidas, segundo
os documentos oficiais (PCN, PCN+, OCN e PNLD).
Analisamos, também, o conhecimento de FMC presente nos livros didáticos
aprovados no PNLD 2012, com o foco na questão da “seleção e organização” dos
conteúdos de FMC.
No capítulo 9, analisamos algumas produções da Área de Pesquisa em Ensino
de Física (Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado Acadêmico e Mestrado
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Profissional), produção essa apresentada e defendida em instituições brasileiras, no
período de 1972 a 2011.
A análise desses trabalhos nos parece importante tanto para situar, de um
ponto de vista mais geral, a direção e a perspectiva, ou seja, como que está sendo
sugerida e como se dá a inserção desses novos temas e, além disso, mais
especificamente, caracterizar sua “evolução” na área de Ensino de Física.
Acreditamos que esse panorama de como a FMC vem sendo introduzida e abordada
nos trabalhos de pós-graduação da nossa área contribuiu para melhor situar nossa
questão de investigação.
Portanto o objetivo deste capítulo foi investigar de que maneira a FMC foi
abordada nesses trabalhos, quais aspectos e tendências foram se estabelecendo ao
longo dos anos e caracterizar essa evolução, buscando identificar os discursos,
finalidades, temáticas etc.
Com base nesse amplo conjunto de dados e considerações, no capítulo 10,
articulamos os resultados obtidos nesses vários olhares e âmbitos, no sentido de,
eventualmente, identificar alguns elementos da dinâmica de inserção curricular dos
conhecimentos de FMC de forma mais abrangente. Partimos do princípio de que
esses elementos podem contribuir para futuras políticas e orientações curriculares
para a formação inicial de professores de Física.
As estratégias específicas a cada âmbito, incluindo delimitações, definição das
amostras, formas de abordagem e categorias de análise serão especificadas em cada
caso.
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CAPÍTULO 4:
A evolução histórica do surgimento da Física Moderna
em livros didáticos do Ensino Superior

Uma das principais motivações para buscar a evolução histórica do surgimento
da Física Moderna como conhecimento escolar é, justamente, de que trata a Física
Moderna?

Embora, até hoje, a inserção da física moderna no ensino seja uma

questão muito discutida, não é claro sobre o que está se falando.
Dessa forma, no presente capítulo analisaremos como a Física Moderna está
sendo contemplada nos livros didáticos do Ensino Superior. Nossa análise é dividida
em duas etapas, começaremos com a análise dos livros didáticos das décadas de 20
a 40, pois nessa época a Física Moderna era “quase que contemporânea” e a
abordagem e os conteúdos, nessas primeiras obras, foram sendo modificados ao
longo das décadas.
Além disso, pretendemos responder à questão: como os conhecimentos da
Física Moderna foram sendo constituídos e selecionados desde as primeiras edições
até a década de 60? Encontramos nos prefácios e na introdução das primeiras obras
alguns comentários sobre essa questão que podem nos ajudar a, pelo menos,
“esboçar” uma resposta.
Na segunda etapa, analisamos os livros da década de 50 e 60, percebemos
que a amostra dos livros didáticos dessas duas décadas é muito maior, acreditamos
que isso se deve pelo fato que nessa época o conhecimento sobre a Física Moderna
já estava mais consolidado do que anteriormente.
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4.1: Os primórdios da Física Moderna nos livros didáticos: 1928-1947

A investigação da constituição do conhecimento escolar pode ser estendida ao
próprio ensino superior, ou seja, investigar como se organizam e se estruturam os
conteúdos de Física nas disciplinas de cursos universitários. E, nossa investigação,
sobre a constituição e organização dos conteúdos de Física Moderna, talvez, seja uma
análise mais complexa porque teria a ver também, e talvez de forma mais direta, com
o desenvolvimento da própria ciência em uma dada época. E, não só com o
desenvolvimento da pesquisa nas diversas áreas, mas com a institucionalização dessa
pesquisa.
De qualquer forma, para investigar como foi se constituindo a Física Moderna
como conhecimento escolar no ensino superior é necessário também analisar a
evolução das obras que contemplam esse conteúdo. Assim, a análise dos livros
didáticos destinados ao ensino superior que tem por tema a Física Moderna pode
permitir um primeiro olhar sobre esse problema.
Para isso, na biblioteca do IFUSP7 , encontramos algumas obras que abordam
a Física Moderna. O livro mais antigo encontrado é da década de 20, Introduction to
Modern Physics (RICHTMYER, 1934). Além dessa obra, encontramos: Foundations of
Modern Physics (BROWN, 1940); Elements of Modern Physics (MICHELS;
PATTERSON, 1951); Principles of Modern Physics (FRENCH, 1958); Principles of
Modern Physics (LEIGHTON, 1959); Fundamentals of Modern Physics (EISBERG,
1961); Elements of Modern Physics (GOBLE; BAKER, 1962), Concepts of Modern
Physics (BEISER, 1963), The Modern Physics (FUCHS 1965), entre outras. Algumas
dessas obras, na introdução ou no prefácio, discutem ou problematizam o que está
sendo designado como Física Moderna.

7

Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP).
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Dentre as obras encontradas, selecionamos como amostra para uma análise
mais específica a obra Introduction to Modern Physics de F. K. Richtmyer. A escolha
desse livro, em particular, foi pelo fato dele possuir várias edições de 1928 a 1955, e
também pelo fato da biblioteca possuir vários exemplares, o que poderia indicar uma
maior probabilidade de ter sido utilizado como livro texto em algum momento. O
principal interesse na análise dessa obra, foi verificar o que era designado como Física
Moderna e se os conteúdos, nas sucessivas edições da obra, foram sendo atualizados
em função dos avanços do que se considerava, em cada época, como Física Moderna
“e contemporânea”.
O livro foi escrito com a intenção de ser um livro didático, a ser utilizado na
Cornell University, NY, Estados Unidos. Possui várias edições: 1ª – 1928; 2ª – 1934;
3ª – 1942; 4ª – 1947, 5ª – 1955 e 6ª – 1969, 7ª – 1977.
A biblioteca do IFUSP, infelizmente, não possui a 1ª edição de 1928, mas a
obra de 1934 (2ª edição) inclui o prefácio da 1ª edição. Além disso, nessa mesma
edição (Richtmyer,1934) constam algumas considerações sobre as mudanças que
ocorreram em relação à 1ª edição. A biblioteca do IFUSP também não disponibiliza a
6ª edição de 1969 e a 7ª edição de 1977.
As duas primeiras edições têm apenas um autor, F. K. Richtmyer, a terceira e
quarta edições possuem dois F. K. Richtmyer e E. H. Kennard, ambos da Cornell
University, e a quinta edição três F. K. Richtmyer, E. H. Kennard e T. Lauritsen da
Califórnia Institute of Tecnology.
A obra de Richtmyer (1928) foi elaborada a partir de um ciclo de Lectures
palestras ministradas por ele na Cornell University por muitos anos. No prefácio da
primeira edição de 1928, Richtmyer afirma que o objetivo de sua obra é,
explicitamente, pedagógico. Ele enfatiza que é uma introdução às teorias da Física
Moderna e não se propõe a ser nem um compêndio de informações nem um estudo
crítico de qualquer dos temas discutidos. Em relação a sua obra Richtmyer afirma que:
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Procura apresentar discussões sobre a origem, desenvolvimento e o
status atual de alguns dos mais importantes conceitos físicos, tanto
clássicos como modernos, de forma a proporcionar aos estudantes a
perspectiva correta do desenvolvimento e tendências atuais da física
como um todo (Richtmyer e Kennard,1947, p.ix, grifo do autor)

O autor acredita que tal perspectiva constitui a base necessária para um
estudo mais aprofundado de qualquer uma das subdivisões desse tema. Por outro
lado, para os alunos que têm interesses culturais, ou que vão se engajar em
profissões direta ou indiretamente relacionadas à física, tais como engenharia,
química, astronomia ou matemática, um relato da Física Moderna que apresente a
origem das teorias correntes é tão interessante e importante quanto à apresentação
propriamente dita das teorias.

A obra de Richtmyer não apresenta exercícios propostos aos alunos, o autor
justifica que:
Embora tenha finalidades pedagógicas, não apresenta, ao final de
cada capítulo, uma lista de exercícios, sugestões de leituras
suplementares ou uma bibliografia específica. Isso porque considera
que, a essas alturas de sua formação, os alunos já devem ter
independência para selecionar os aspectos de seu maior interesse e
qual a melhor forma de estudar. (Richtmyer e Kennard,1947, p.x)

No prefácio da segunda edição, Richtmyer (1934) apresenta as mudanças que
ocorreram em relação à 1ª edição. Afirma que nessa segunda edição foi feito um
esforço para incluir, na medida do espaço disponível, alguns dos mais importantes
desenvolvimentos que ocorreram desde a primeira edição.
Além de diversas mudanças ao longo do texto, foram introduzidos os
seguintes acréscimos: o capítulo VI, o Efeito Fotoelétrico, foi
expandido de forma a incluir a discussão da origem dos fótonelétrons, baseada na aplicação da estatística de Fermi-Dirac para
elétrons de condução em metais, proposta por Sommerfeld.
(RICHTMYER, 1934, p.vii)
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Além disso, o autor afirma que alguns resultados mais recentes (à época)
foram incluídos no capítulo sobre calores específicos. O capítulo sobre Raios X foi
atualizado, e dois capítulos novos foram acrescentados: um, sobre o Modelo Vetorial
do átomo e outro sobre Ondas Materiais. Há, ainda, dois novos anexos, sobre
Relatividade e sobre Velocidade de grupo, respectivamente.
O capítulo sobre o Núcleo foi re-escrito e ampliado, especialmente
com referência aos experimentos mais novos com isótopos, à
desintegração artificial de elementos, e sobre o nêutron.
(RICHTMYER, 1934, p.vii)

Inicialmente para as edições que estão disponíveis na biblioteca, elaboramos
fichas individuais8 das obras, nas quais detalhamos todos os conteúdos abordados
nas quatro edições. Sintetizamos na tabela 4.1 os capítulos das quatro edições que
analisamos.

8

As fichas individuais de cada edição encontram-se no Anexo 1: Fichas individuais das obras
de F. K. Richtmyer.
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Tabela 4.1: Índice das edições da obra de Richtmyer
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Podemos perceber que a edição de 1934 possui 15 capítulos e que as edições
de 1942 e 1947 apenas doze. Isso acontece porque os três capítulos iniciais da edição
de 1934, que faziam um panorama histórico, foram sintetizados nas próximas edições
em apenas um capítulo.
A terceira edição (1942) é assinada também autor E. H. Kennard, da Cornell
University. No prefácio, ele justifica que com a morte do autor principal, das duas
primeiras edições, por morte súbita, um novo físico foi indicado para preparar uma
nova edição, dez anos depois da anterior. Kennard (1942), de saída, constata a
necessidade de uma significativa modificação no texto, considerando as mudanças
expressivas apresentadas pela pesquisa em física nos dez anos anteriores. Ele
mesmo apresenta as principais modificações e suas justificativas:

Em relação à teoria atômica, a mecânica ondulatória tornou-se
suficientemente estabelecida; e houve avanços experimentais
significativos quanto à física do núcleo e às partículas fundamentais,
como observado nos fenômenos de raios cósmicos. Assim, para
manter o livro fiel a seu título, seria necessário acrescentar extensos
conteúdos, o que implica que o material existente teria que ser
resumido para fazer espaço para isso. Ao mesmo tempo, muitas das
discussões teriam que ser recolocadas, para atestar o devido
reconhecimento do triunfo da mecânica ondulatória. (Richtmyer e
Kennard,1942, p.v, grifos nossos)

Kennard (1942) acrescenta que, com isso, somente uma parte menor do livro
permanece substancialmente equivalente à sua segunda edição. Foram necessários
significativos rearranjos e uma re-elaboração expressiva. Em síntese, a revisão foi
desenvolvida da seguinte forma:
A introdução histórica foi abreviada e seguida por um único capítulo,
re-escrito, incluindo aqueles tópicos de eletromagnetismo que são
necessários para as discussões subseqüentes e que nem sempre
são adequadamente tratados nos livros texto em geral. Entre os
capítulos referentes ao efeito fotoelétrico e à origem da mecânica
quântica, foi introduzindo um breve capítulo sobre relatividade.
(Richtmyer e Kennard,1942, p.v, grifos nossos)
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Na sequência, apresenta um único capítulo contendo as idéias essências
relativas ao núcleo atômico, séries espectrais e estados quânticos atômicos, que
substitui os capítulos IX e X anteriores. A teoria atômica de Bohr para o átomo de
Hidrogênio foi mantida, por seu caráter pictórico, mas com considerações explícitas
quanto ao seu verdadeiro status.
Um capítulo descritivo sobre a mecânica ondulatória é, então,
seguido por um único capítulo sobre a teoria da tabela periódica e
sobre espectroscopia ótica, substituindo os capítulos XI e XII
anteriores. O capítulo sobre calor específico, que talvez pudesse ser
omitido, é inserido a seguir. (Richtmyer e Kennard,1942, p.v)

De acordo com Kennard (1942) o capítulo sobre Raios-X foi expressivamente
revisto em colaboração como o Prof. L. G. Parratt e em relação aos dois últimos
capítulos destaca:
O livro termina com um capítulo sobre o núcleo, significativamente
extendido, e um capítulo novo sobre os fenômenos relacionados aos
raios cósmicos. (Richtmyer e Kennard,1942, p.v, grifos nossos)

As modificações introduzidas na quarta edição segundo Kennard (1947)
visaram, em parte, registrar os avanços significativos dos últimos cinco anos, que não
são tão extensos, e, em parte, refletir as novas transformações de perspectivas no
cenário da Física.
O longo esforço para compreender os fenômenos quânticos está
passando para a história; a física experimental do núcleo está
atingindo o estágio adulto; o campo de maior interesse agora são as
energias registradas em bilhões de eletron-volts. Além de numerosas
pequenas alterações em alguns dos capítulos iniciais, houve uma
extensa adição ao capítulo XI sobre o núcleo e uma pequena adição
ao capítulo XII sobre raios cósmicos. (Richtmyer e Kennard,1947,
p.vi, grifos nossos)
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Essa obra, como nas outras edições, teve-se em mente o aluno de graduação
sênior, ou o aluno em seu primeiro ano pós-graduação. O livro foi pensado para ser o
texto de um curso de um ano, de forma similar às lectures de Richtmyer, ou pode
servir como livro de referência para uma série mais curta de lectures.
Em relação à quinta edição, de 1955, Kennard e Lauritsen afirmam que devido
às mudanças expressivas no cenário da Física, muitas adições foram necessárias e,
também, um extenso corte ou reformulação do material existente.
Ao fazer essas alterações, a intenção era manter a característica do
livro, especialmente a abordagem histórica dos novos campos e a
escolha de um número limitado de temas para uma discussão
cuidadosa ao invés de um resumo abrangente de tudo. (Richtmyer;
Kennard e Lauritsen, 1955, p.v, grifos nossos)

Foram realizadas algumas alterações para abrir espaço para esse material
novo e importante, sendo que muitas passagens foram reescritas. O primeiro capítulo
sobre a teoria eletromagnética foi relegado a um apêndice, e a "Relatividade" agora
precede o efeito fotoelétrico, segundo os autores, ‘de forma natural’.
O material mais antigo sobre a teoria quântica e o átomo nuclear foi abreviado,
mas o tratamento da mecânica ondulatória foi ampliado, sendo essa alteração
justificada, de acordo com os autores, como:
para apresentar um exemplo real de método matemático e dar ao
aluno uma ideia precisa da teoria da perturbação e do tratamento
aproximado do spin do elétron. (Richtmyer; Kennard e Lauritsen,
1955, p.v)

A "Espectroscopia" foi, em parte, reescrita e foi incluída a medição dos
momentos nucleares, microondas na estrutura fina do hidrogênio, a linha de inversão
de amônia alternando intensidades em espectros de banda.
Não abordamos os fatos experimentais pouco incoerentes em física
de sólidos, com o qual se presume que o aluno adquira familiaridade
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geral suficiente em outros cursos. (Richtmyer e Kennard e Lauritsen,
1955, p.v, grifos nossos)

O capítulo sobre Raios-x foi muito abreviado e o calor específico foi abordado
rapidamente como o primeiro terço do novo capítulo sobre "a mecânica ondulatória da
matéria em bulk", que contém também um resumo da mecânica ondulatória dos gases
ideais e uma breve descrição da mecânica ondulatória dos sólidos.
No capítulo 10, enfatizamos os fundamentos experimentais da teoria
da estrutura nuclear e as reações nucleares, apresentamos algumas
discussões provisórias da teoria. (Richtmyer e Kennard e Lauritsen,
1955, p.vi, grifos nossos)

De acordo com os autores, a revisão dos capítulos sobre a física nuclear e os
raios cósmicos tem sido em grande parte da responsabilidade do autor Lauritsen.
Ambos os capítulos foram amplamente reorganizados para acomodar o novo material
e sistematizar esses dois campos estreitamente relacionados.
O assunto do capítulo 11 foi expandido para incluir a descrição de
algumas partículas fundamentais recém-descobertas, que aparecem
em interações nucleares de alta energia e cuja influência sobre a
estrutura da matéria apresenta um dos mais importantes problemas
não resolvidos da física atualmente. (Richtmyer e Kennard e
Lauritsen, 1955, p.vi, grifos nossos)

Inicialmente, realizamos uma análise da presença dos conteúdos de FMC, nas
edições e em seguida aprofundaremos a abordagem, especificamente, da Física
Nuclear. Entendemos que a extensão com que os temas foram tratados, expressa
pelo número de páginas, pode servir como um indicador preliminar do nível de
aprofundamento da abordagem dos conteúdos ao longo das edições.
Na tabela 4.2 apresentamos o número de páginas, em cada edição, destinadas
a oito temas: Abordagem Histórica, Eletromagnetismo, Relatividade, Física Quântica,
Estrutura atômica, Raios X, Física Nuclear e raios cósmicos. E, no gráfico 4.1
apresentamos a porcentagem desses temas em cada edição analisada.
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Total
653
713
737
673

Histórico

Eletromagnestismo

Relatividade

Fís. Quântica

Raios x

Estrut. atômica

Fís. Nuclear

Raios Cósmicos

32

29

30
24

25

25

23

25

24

21

20
12

12
9

8

12

12
8

6 5
4

5

9

10

9
6

3 4

0

0

18

16

15
10

Raios
Cósmicos

76
58
0
156
101
209
53
0
46
33
32
163
87
209
87
56
66
20
30
153
91
186
117
74
43
5
28
160
60
169
124
84
Tabela 4.2: Número de páginas em cada edição da obra de Richtmyer
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Gráfico 4.1: Porcentagem dos temas distribuídos ao longo dos anos nas obras de
Richtmyer

Percebemos que a abordagem histórica diminuiu praticamente pela metade a
partir da edição de 1942, quando Kennard começou a reorganizar a obra deixada por
Richtmyer. A abordagem da Física Clássica, ou seja, do eletromagnetismo,
praticamente desapareceu ao longo dos anos, ficando apenas com 1% em 1955,
diminuindo 53 páginas entre as edições de 1934 e 1955.
A Relatividade, que estava presente como apêndice na edição de 1934, em
apenas 10 páginas, a partir da edição de 1942 se consolidou em um capítulo com
aproximadamente 30 páginas nas edições posteriores. Além disso, a Física Quântica
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permaneceu praticamente com a mesma porcentagem ao longo das edições (21% a
24%).
A abordagem dos raios X diminuiu ao longo das edições de 15% a 9%, ou seja,
40 páginas, assim como a Estrutura atômica que também reduziu 40 páginas, diminuiu
de 32% para 25%. A Física Nuclear e os raios cósmicos foram os dois temas que mais
aumentaram ao longo das várias edições: a Física Nuclear aumentou de 8% para
18%, (ou seja, 72 páginas) e os raios cósmicos, que não estavam presente na edição
de 1934, na edição de 1955 foram abordados em 12% da obra com 84 páginas.
Realizaremos uma análise mais pormenorizada da abordagem da Física
Nuclear ao longo das edições. Apresentamos na Tabela 4.3 o capítulo que cada
edição destina à abordagem da Física Nuclear, em todas as edições esse capítulo é
denominado “O núcleo”, apenas na edição de 1934 a Física Nuclear é abordada no
capítulo XIV, nas outras três ela está contemplada no capítulo XI

Edição
Capítulo
nº pág.

1934
XIV: O núcleo
53

1942
XI: O núcleo
87

1947
XI: O núcleo
117

1955
XI: O núcleo
124

Tabela 4.3: Caracterização da abordagem da Física Nuclear em cada edição

Percebemos que a quantidade de páginas que abordam o conteúdo de Física
Nuclear aumentou consideravelmente ao longo das edições, e o número total de
páginas não acompanhou esse aumento, ou seja, ao longo de 21 anos percebemos
uma grande modificação em relação à escolha e organização dos conteúdos e
também no nível da abordagem.
Destacamos que a edição de 1934 possuía 53 páginas destinadas à Física
Nuclear, com um numero total de 653 páginas nessa obra, e a edição de 1955 com
124 páginas destinadas à Física Nuclear, com 673 no total, ou seja, apenas 20
páginas a mais do que a edição de 1934. No gráfico 4.2, apresentamos a porcentagem
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do conteúdo de Física Nuclear em relação aos outros conteúdos de Física Moderna
em cada edição, indicando também o expressivo aumento da abordagem da Física
Nuclear.
% Física Nuclear
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
16
12
8

1934

1942

1947

1955

Gráfico 4.2: Porcentagem do conteúdo de Física Nuclear em relação aos outros
conteúdos de FMC em cada edição

Apresentamos, na tabela 4.4, os subtítulos do capítulo que aborda o núcleo.
Com isso, podemos verificar que o aumento observado entre 1934 a 1955
corresponde à inserção de vários tópicos.

Tabela 4.4: Subtítulos do capítulo que aborda o núcleo

Podemos verificar que, principalmente na edição de 1955 foram incluídos os
tópicos sobre a energia de ligação, radioatividade artificial, modelos nucleares, fissão
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nuclear e energia nuclear. As reações nucleares forma inseridas na edição de 1947,
assim a discussão sobre pósitrons e nêutrons. Apresentamos na tabela 4.5 todos os
assuntos abordados no capítulo sobre o Núcleo.
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Tabela 4.5: Assuntos abordados no capítulo sobre o Núcleo ao longo das edições

4.2: A compreensão do que seja a Física Moderna.

Antes de iniciar a análise das obras das décadas de 50 e 60, como já
mencionamos, nos deparamos com uma questão que, em nosso ponto de vista, não é
problematizada nos trabalhos atuais da nossa área que discutem a Física Moderna.
Essa questão que levantamos é: O que é a Física Moderna?
Analisamos o prefácio e a introdução de todas as obras selecionadas que
abordam a Física Moderna, com o intuito de trazer elementos para “esboçar uma
resposta” a essa questão e também para verificar qual o objetivo, o contexto, as
convicções dos autores sobre o conteúdo é abordado ao apresentar sua obra. Poucos
livros trazem à tona essa discussão, portanto apresentamos, além da obra de
Richtmyer, outras obras que contemplam essa questão.

Na introdução da primeira edição do livro de Richtmyer (1928), ele define o que
está designando como Física Moderna. De acordo com Richtmyer (1928) o objetivo do
livro foi apresentar um panorama da origem, desenvolvimento e a configuração dos
aspectos da Física que se desenvolveram nos últimos quarenta anos.
A designação “física moderna”, considerada literalmente,
corresponde, com certeza, ao conjunto de todos os conhecimentos
incluídos no campo da física atual. Nesse sentido, a física de 1890 é
ainda moderna. Poucas afirmações encontradas em um bom livro
texto de física de 1890 precisariam hoje ser suprimidas por não
serem verdadeiras. As principais modificações necessárias nesses
textos consistiriam, talvez, a revisão de algumas generalizações para
as quais algumas exceções podem ter sido descobertas, e em certas
teorias especulativas, como a do éter, que qualquer bom físico de
1890 também reconheceria como sendo passível de dúvidas. Por
outro lado, desde 1890 houve enormes avanços da física e alguns
desses avanços puseram em questão, ou colocaram-se em
contradição direta, com certas teorias que pareciam ser fortemente
justificadas por evidências experimentais. (RICHTMYER E
KENNARD,1947, p.1, grifos nossos)
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O livro Fundamentos da Física Moderna, publicado em 1940, por BROW foi
elaborado a partir de sua experiência ministrando o curso de Física Moderna na
George Washington University (como a 4ª unidade do segundo ano do curso de
Física). O primeiro parágrafo do prefácio de sua obra Brow se inicia com uma
pergunta:
O que se entende por “Física Moderna”? Certamente que significa os
campos no domínio da física que estão atualmente em
desenvolvimento. Mas no ponto de vista do livro, isso inclui também
aquelas antigas partes da física (Física Clássica) que são
necessárias para entender o trabalho nessas áreas de fronteira e isso
também inclui propriamente o mais importante e fundamental das
aplicações práticas que tem seguido descobertas de importância
primária para a própria ciência. (BROW, 1940, p.vii, grifos nossos)

O livro de Brow (1940) dedica apenas 32% de suas 311 páginas à abordagem
de fenômenos relacionados ao século XX, em seis capítulos: Cristais (13), Radiação
do corpo negro (14), Radioatividade (15), Estrutura nuclear (16), Teoria nuclear (17),
Raios cósmicos (18). Além de abordar a Relatividade no apêndice em 10 páginas.
Podemos perceber que este autor, apesar de sua obra ter como título Fundamentos
da Física Moderna, privilegia conteúdos da Física Clássica destinando 68% de seu
livro à abordagem desses temas e, além disso, não privilegia a Relatividade, pelo fato
desse conteúdo ser abordado apenas no apêndice em um número muito pequeno de
páginas.
Percebemos que naquela época os autores tinham a preocupação de definir o
que é a “Física Moderna”, pois esse conceito ainda não estava de fato consolidado.
Portanto, era necessário, pela própria natureza do problema, discutir seu significado e
até mesmo especificar os conteúdos que estavam sendo abordados naquelas obras.
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Na introdução de seu livro Fundamentos da Física Moderna, Eisberg (1961)
cita a primeira definição da palavra “moderno”. Segundo o dicionário Webster por ele
citado, é algo “pertinente ao tempo atual ou ao passado recente”. No entanto, ressalta
que quando um físico fala em Física Moderna ele utiliza a palavra com um sentido
diferente.
A expressão Física Moderna é usada para designar áreas específicas
da Física. Todas essas áreas têm duas coisas em comum: primeiro,
seu desenvolvimento teve lugar, aproximadamente, a partir de 1900;
segundo, as teorias usadas para explicar os fenômenos a que essas
áreas se referem são surpreendentemente diferentes das teorias
existentes antes de 1900. (EISBERG, 1961, p.1, grifos nossos)

De acordo com Eisberg (1961), a expressão que contrasta com Física Moderna
é a Física Clássica, que compreende áreas que estudam a teoria da mecânica de
Newton e a variedade de fenômenos que podem ser explicados em termos desta
teoria, a teoria eletromagnética de Maxwell e sua aplicação à termodinâmica e a teoria
cinética dos gases.
Na Física Moderna os objetos de estudo são: a teoria da relatividade
e fenômenos associados, a aplicação da teoria da relatividade e das
teorias quânticas ao átomo e ao núcleo. Muitos físicos trabalham hoje
com a Física Clássica. Por outro lado, a teoria da relatividade, que
data de 1905, não é certamente moderna no sentido da definição do
Webster. Vemos assim que as palavras moderno e clássico como
usadas em física, não tem exatamente sua significação temporal
comum. (EISBERG, 1961, p.1, grifos nossos)

Podemos perceber que a maneira que Eisberg discute a questão sobre o que
“é a Física Moderna” é muito diferente das obras de Richtmyer e de Brow, das
décadas anteriores, que comentavam mais temporalmente sobre a questão e não
discutiam as especificidades dos conteúdos de Física Moderna. Isso pode ser um
indicativo que na década de 60 a questão sobre a seleção dos conteúdos de Física
Moderna já estava mais consolidada, mesmo porque se trata de um olhar mais
distanciado do tempo.
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4.3: A consolidação dos conteúdos de Física Moderna: décadas de 1950 e 1960

Nessa segunda, etapa analisamos livros que abordam a Física Moderna nas
décadas de 50 e 60, as obras selecionadas para análise são: Elements of Modern
Physics (MICHELS; PATTERSON, 1951); Principles of Modern Physics (FRENCH,
1958); Principles of Modern Physics (LEIGHTON, 1959); Fundamentals of Modern
Physics (EISBERG, 1961); Elements of Modern Physics (GOBLE; BAKER, 1962),
Concepts of Modern Physics (BEISER, 1963) e The Modern Physics (FUCHS 1965),
que será analisado separadamente, pois não se trata de um livro didático
propriamente dito e sua abordagem da Física Moderna é muito distinta das outras
obras.
O objetivo nessa segunda etapa foi analisar as características de outras obras,
compará-las com a de Richtmyer e, além disso, avaliar como a Física Moderna foi
abordada nesse período, além das características e objetivos dessas diferentes obras
nas décadas de 50 e 60.
Apresentamos na tabela 4.6 o número total de páginas em cada obra analisada
destinadas à abordagem do conteúdo (esse número não inclui os apêndices). Como
verificamos, tanto nas descrições dos prefácios e na introdução de cada obra, assim
como na extensão com que os conteúdos são abordados, os objetivos de cada livro
são diferenciados. Na tabela 4.7, apresentamos o índice de cada livro didático, com
seus respectivos capítulos e divisões.

nº
pág.

MICHELS E
PATTERSON
(1951)

FRENCH
(1958)

LEIGTHON
(1959)

EISBERG
(1961)

GOBLE E
BAKER
(1962)

BEISER
(1969)

604

317

720

706

446

445

Tabela 4.6 : Número total de páginas em cada obra
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Tabela 4.7: Índice dos livros de Física Moderna das décadas de 50 e 60.

Verificamos que, não em termos da profundidade que cada conteúdo, mas em
relação aos assuntos selecionados, a maioria das obras traz os mesmos conteúdos e
“delineiam” os assuntos que são designados como “Física Moderna”.
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Destacamos que, com exceção da obra mais antiga, de Michels e Patterson
(1951), que não contempla a Relatividade e ainda traz muitos assuntos da Física
Clássica distribuídos em 16 capítulos, percebemos que as outras cinco obras
contemplam, em linhas gerais, praticamente os mesmos conteúdos, o que pode ser
um indicativo do início de uma consolidação da seleção dos conteúdos da Física
Moderna. Verificamos nessas obras muitos conteúdos comuns como a Relatividade,
Física Quântica, Estrutura atômica, Física nuclear e estado sólido.
Salientamos que apenas as obras de Leigthon (1959), Eisberg (1961) e Goble
e Baker (1962) abordam os Raios X. E, que Leigthon (1959), Goble e Baker (1962) e
Beiser (1969) são as únicas obras que abordam as partículas elementares.
Destacamos ainda, que somente Goble e Baker (1962) abordam os raios
cósmicos e destinam dois capítulos às aplicações da energia nuclear, um que aborda
os aceleradores e outro que contempla as fontes de energia nuclear. Portanto
percebemos que essa é a única obra que apresenta aspectos tecnológicos, que pode
denotar uma preocupação com a função social do uso da energia nuclear.
Apresentamos, no gráfico 4.3, a porcentagem de páginas que cada obra
destina à abordagem da Física nuclear, em relação aos outros conteúdos. A obra de
Michels e Patterson, não está presente neste gráfico, pois, como já ressaltamos, ela
destina a maior parte da obra aos conteúdos da Física Clássica. Os únicos assuntos
relacionados com a Física Moderna que ela introduz são: estrutura nuclear e atômica,
origens da teoria dos sólidos e líquidos, ondas e partículas e teoria atômica.
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Gráfico 4.3 : Porcentagem de páginas que cada obra destina à abordagem da
Física nuclear, em relação aos outros conteúdos.

Como podemos verificar a Física Nuclear na década de 60, ocupava mais de
20%, em relação aos outros conteúdos de Física Moderna, se destacando ainda mais
em relação à obra de 1955 de Richtmyer. Apresentamos no gráfico 4.4 a porcentagem
destinada à abordagem da Relatividade em cada obra.
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Gráfico 4.4 : Porcentagem de páginas que cada obra destina à abordagem da
Relatividade, em relação aos outros conteúdos.
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Destacamos que nas primeiras obras que introduzem a Física Moderna,
década de 20, a Relatividade não era considerada como um tema de “Física
Moderna”. Ao longo das décadas de 30 e 40 esse assunto foi sendo introduzido de
maneira pontual na seleção dos conteúdos e nas décadas de 50 e 60 se consolida
como um conteúdo do que está sendo designado como Física Moderna.
Além disso, o assunto Física de Partículas não estava presente nas obras das
décadas de 20 a 40. A partir da década de 50, como verificamos na 5ª edição de
Richtmyer ele começa a ser introduzido junto com a abordagem dos raios cósmicos,
ainda de maneira muito pontual. Porém na década de 60 o assunto raios cósmicos
praticamente desaparece e se consolida essa nova temática Física de Partículas.

4.4: A percepção acerca da Física Moderna: décadas de 1950 e 1960

Nos prefácios dessas obras, os autores apresentam os objetivos dos livros
didáticos, como ele se originou, como foi organizado, etc.. Portanto, analisamos esses
prefácios para nos aprofundarmos no contexto da abordagem da Física Moderna,
daquela época,..
Michels e Patterson publicaram, em 1951, a obra elementos da Física Moderna
que se originou de edições mimeografadas de aulas ministradas aos estudantes do
Bryn Marw College, ao longo dos anos 1941 a 1950. Salientamos que o fato dessa
obra ter se originado na década de 40, pode ser um indicativo do fato, que
explicitamos acima, dessa obra ser diferenciada em relação às outras das décadas de
50 e 60.
Michels e Patterson (1951) assinalam que as mudanças que ocorreram na
lógica e na filosofia da Física ao longo da primeira metade do século XX, com o
desenvolvimento da teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica afetaram
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profundamente o pensamento dos Físicos, não apenas na conexão com a Física
atômica e nuclear, mas também na consideração dos problemas da Física Clássica.
Em nossas experiências com estudantes e professores, sentimos
cada vez mais a necessidade introduzir considerações dos físicos
que estiveram presentes nesse início, o ponto de vista dos Físicos
profissionais que encontram necessidade para adotar as idéias
básicas desse assunto. Este livro resultou para satisfazer essa
necessidade. (MICHELS; PATTERSON, 1951, p.V, grifos nossos)

A obra de French (1958) se originou de um curso de um semestre dado na
University of South Carolina e, de acordo com o autor, é destinado aos alunos de
graduação avançados ou estudantes que estejam iniciando a pós-graduação e
acredita que não há material suficiente para dois semestres de trabalho.
De acordo com French (1958) o objetivo do livro princípios da Física Moderna é
dar uma idéia da maneira de como o mundo físico foi construído utilizando o espaço
disponível para abordar o progresso de alguns dos nossos conceitos físicos mais
importantes, com um mínimo de informações detalhadas.
O espantoso desenvolvimento da física durante os últimos 50 anos
tendeu a obscurecer a magnitude da nossa dívida para com o
passado mais distante. Ele também tende a distorcer a perspectiva
do sujeito como um todo e minha escolha dos temas foi uma tentativa
deliberada para contrariar esta situação. (FRENCH, 1958, p vii)

O objetivo do livro elementos de Física Moderna, segundo os autores Globe e
Baker, é fornecer um texto básico para um curso de nível elementar e em relação à
presença desses assuntos e destacam os conteúdos de Física Nuclear:
A crescente importância dos desenvolvimentos modernos em Física é
um imperativo para complementar o curso introdutório tradicional em
Física Geral para engenharia e aos estudantes de Ciências. A
tendência atual é a de oferecer um adicional de um ou dois semestres
em física atômica e nuclear para servir como uma introdução a este
campo da Física. (GLOBE, BAKER, 1962, p.1, grifos nossos)
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Leighton (1959) relata que por muitos anos, o currículo do curso de graduação
em Física no Instituto de California Institute Of Technology possui um curso de física
atômica e nuclear no quarto (senior) ano e que seu livro foi concebido visando esse
curso.
Leighton (1959) explicita que sua obra possui três objetivos:
Este curso possui três objetivos: graduar os físicos que não planejam
a prosseguir os trabalhos de pós-graduação com uma base sólida em
Física Moderna para carreiras em Física Aplicada; proporcionar aos
que continuarem por graus avançados em Física uma familiaridade
coerente com muitos campos, alguns dos quais eles vão estudar mais
profundamente em seu trabalho de pós-graduação e oferecer aos
estudantes de pós-graduação de outros cursos uma visão útil,
sobretudo da Física Moderna que irá fornecer um ponto de partida
conveniente para estudos avançados de tópicos especiais
necessários em seus campos particulares de especialização.
(LEIGHTON, 1959, p.v, grifos nossos)

O livro de Eisberg (1961) foi elaborado a partir de notas mimeografadas que
ele utilizou, na Universidade de Minnesota, como texto de um curso de um ano em
Física Moderna para alguns adiantados de graduação, o autor assinala a escolha da
matéria apresentada reflete algumas ideias bem definidas que ele tem em relação a
um curso dessa espécie.
Estou convicto de que um curso moderno sobre física moderna deve
cumprir dois objetivos: além de propiciar instrução em muitos tópicos
habituais deste setor, deve também aproveitar a oportunidade impar
de introduzir o aluno à mecânica quântica numa etapa inicial da sua
educação, de forma a integrar a teoria no seu desenvolvimento
histórico e nas suas aplicações. A introdução deve ser elementar,
mas não superficial, pois abordagem dessa natureza serve somente
para aumentar os problemas que frequentemente aparecem num
primeiro contato com a mecânica quântica. Esse programa é
demorado, mas compensador, pois estabelece a base para uma
discussão realmente madura sobre o átomo e o núcleo. (EISBERG,
1961, p.1, grifos nossos)

De acordo com Eisberg (1961) no final do século IX, quase todos os dados
experimentais conhecidos na época podem ser enquadrados na teoria Newtoniana da
mecânica ou na teoria eletromagnética de Maxwell. De acordo com os físicos da
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época, o trabalho dos seus sucessores seria meramente “fazer medidas até a próxima
casa decimal”.
O princípio do século atual presenciou a ruptura desta tranquila
situação através de uma serie de desenvolvimento experimentais e
teóricos totalmente revolucionários, tais como a teoria da relatividade,
que requer nossa rejeição de ideias intuitivas profundamente
enraizadas, relativas ao espaço e ao tempo, e as teorias quânticas,
que impõem exigências análogas com relação às nossas ideias
intuitivas acerca da continuidade da natureza. (EISBERG, 1961, p.1,
grifos nossos)

No livro de Beiser (1967), a “defesa” da Física Moderna é enfática.
Por todas as oportunidades a terceira parte do século XX foi o
período mais emocionante da história da humanidade, para um
estudante de iniciar o estudo da física. [...] Isto, é verdade, se ele tem
a intenção de se tornar um físico de pesquisa ou de prosseguir uma
carreira de investigação em química ou em biologia, se ele pretende
uma carreira médica ou pretende trabalhar em qualquer um dos
muitos ramos especializados da tecnologia baseada na ciência
moderna. [...] Também é verdade, se ele tem a intenção de seguir a
lei, negócio, ou serviço público, ou mesmo se ele "apenas" deseja
tornar-se uma pessoa educação liberal. (BEISER, 1967, grifos
nossos)

Assim, Beiser procura dar uma abrangência, importância e significado para a
física moderna que extrapola a formação especificamente de um físico.
Percebemos que a maioria dos livros se originou de cursos ministrados pelos
autores em diferentes Universidades e países. Mas, mesmo tendo sido elaborados em
lugares diferentes por autores diferentes, podemos notar que a seleção, escolha e
organização dos conteúdos não divergem tanto de uma obra para a outra.
Uma diferença marcante entre as obras de Richtmyer das décadas de 20 a 40
com as obras das décadas de 50 e 60 é que, nesse segundo período, todas as obras
trazem exercícios propostos aos alunos no final de cada capítulo. Inclusive, isso é um
fator significativo para os autores, pois muitos ao apresentar suas obras inserem
comentários relacionados aos exercícios presentes nos livros didáticos.
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Leighton (1959) afirma que os exercícios que se encontram distribuídos ao
longo do livro são de dois tipos gerais: os que envolvem o preenchimento de etapas
que são, por vezes, deixadas de fora do texto ou para verificar alguma conclusão
apresentada, e aqueles em que o assunto a ser discutido foi prorrogado ou aplicado
um problema físico.
Os exercícios decididamente não são de dificuldade uniforme, nem é essencial
que todos eles sejam trabalhados. Alguns deles podem ser feito quase por inspeção,
enquanto outros vão exigir um esforço considerável mesmo de um bom aluno.
Em todo caso, estou firmemente convicto que a compreensão dos
estudantes a um material deste tipo não é medida pela memorização
ou questões de discussão ou conectando exercícios, mas é melhor
alcançada e mantida por um contato intensivo com os problemas que
requerem pensamento analítico, ao invés da mera aplicação de uma
fórmula, para a sua solução. (LEIGHTON, 1959, p.v grifos nossos)

De acordo com Globe e Baker (1962)
Os problemas, no final de cada capítulo, possuem um nível de maior
complexidade para estimular o interesse dos diferentes níveis de
alunos, acrescentando um tratamento mais completo dos sistemas de
unidades. (GLOBE, BAKER, 1962, p.2, grifos nossos)

French (1958) também destaca, no prefácio, a questão dos exercícios:
Tenho anexado alguns problemas a cada capítulo; não há nenhuma
tentativa de uniformizar as normas e espero que contemplem todos
os gostos. Alguns dos problemas são bastante longos e difíceis.
(FRENCH, 1958, p vii, grifos nossos)

Outra consideração presente na apresentação e prefácios dos livros das
décadas de 50 e 60 refere-se ao sistema de unidades de medida, o que pode ser um
indicativo de uma maior atenção às questões “operacionais”, que de certa forma, estão
relacionadas com a resolução dos exercícios propostos aos alunos.
Michels e Patterson (1951) afirmam que o sistema de unidades MKS foi usado
em todo o livro, devido à convicção dos autores de que é um sistema que minimiza o
esforço necessário dos alunos que estão estudando toda a física. E, que a utilização
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de um único sistema de unidades permite mais tempo para o estudo de fenômenos
elétricos (o tempo que de outro modo seria perdido na discussão dos três sistemas de
unidades elétricas).
Leighton (1959) considera também a questão dos símbolos, unidades de
medida e nomenclatura, e afirma que:
unidades MKS racionalizadas são usadas oficialmente em todo o
texto, mas, em muitos casos em que o resultado é mais familiar em
algum outro sistema de unidades, a forma mais familiar também é
mencionada. (LEIGHTON, 1959, p.vii grifos nossos)

Além disso, Leighton (1959) afirma que os exercícios não aderem a qualquer
sistema único de unidades, mas tendem a serem redigidos em termos familiares,
passíveis de solução através da utilização de qualquer sistema de unidades, de forma
a se tornarem mais confortáveis para o aluno.
Globe e Baker (1962) têm seguido a tendência do uso das unidades MKS
racionalizadas, mas não se apegam a elas servilmente. Uma vez que muitos leitores
são susceptíveis de estudar trabalhos em que são utilizadas unidades CGS, os
autores apresentaram a fórmula de Gauss no sistema CGS apropriado, pois de acordo
com os autores, ela difere das unidades do MKS.
Um apêndice sobre as unidades de medida fornece ajuda a esse
problema inevitável. Francamente, seria útil se todos os alunos
pudessem aprender a usar cada uma das unidades, com relativa
facilidade, uma vez que muito da literatura pode ser encontrada com
sistemas diferentes. (GLOBE, BAKER, 1962, p.21, grifos nosso)

Eisberg (1961) justifica que o livro inicia o estudo da física moderna com a
teoria da relatividade não devido a consideração cronológicas, pois esta e as primeiras
teorias quânticas foram desenvolvidas concomitantemente, mas porque essa ordem
de apresentação tornará a discussão mais conveniente.
De acordo com Eisberg (1961) um estudante pode, com toda certeza, aprender
muito mais a respeito do assunto, em um ano, se a metade deste for dedicada ao
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desenvolvimento das bases teóricas, do que se o ano inteiro for gasto na discussão
dos problemas em nível essencialmente empírico.
Em relação ao público alvo, Eisberg afirma que:
Quase toda a matéria do livro foi apresentada, em duas ou três
ocasiões distintas, a um grupo muito heterogêneo de alunos de física,
química, matemática e engenharia, indo desde estudantes de terceiro
ano até estudantes de pós-graduação. O desempenho deles mostrou
que alunos, em todos os níveis e de todas as áreas, são
absolutamente capazes de seguir a exposição. (EISBERG, 1961,
p.1, grifos nossos)

Michels e Patterson (1951) consideram que sua obra é indicada para todos os
estudantes, mesmo que os alunos pretendam ou não seguir o campo como uma
carreira. Aqueles que desejam relacionar a Física com outras atividades intelectuais
precisam do mesmo entendimento dos princípios fundamentais que é necessária
como base para a formação de físicos profissionais.
Ao escrever este livro mantivemos em mente necessidades comuns
de vários tipos de alunos. Edições anteriores mimeografadas foram
utilizadas em um curso que é ao mesmo tempo um primeiro curso
para os estudantes de Física, em cursos aliados a alunos de outras
ciências e aos estudantes de medicina e em parte na educação geral
aos estudantes de artes liberais. (MICHELS; PATTERSON, 1951, p.v)

De acordo com Leighton (1959)
Nos últimos anos, este curso foi lecionado não só por todos os
formandos em Física do quarto ano e muitos de matemática e
astronomia, mas de forma crescente também por alunos de pósgraduação de primeiro ano, que em sua graduação em Física, um ou
mais dos campos da Física Moderna não foi contemplado de maneira
satisfatória e por estudantes avançados de pós-graduação que estão
se formando em outros campos da ciência ou engenharia.
(LEIGHTON, 1959, p.v grifos nossos)

Os autores Globe e Baker, como físicos, acreditam que os estudantes de
engenharia e de ciências vão lucrar com os métodos e atitudes de ciência fundamental
explicado a eles.
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Isso inclui o reconhecimento das ordens de “grandeza” e a
simplicidade nas relações entre grandezas físicas, o processo lógico
de hipóteses para desenvolver e testar novamente outras
conseqüências, em suma, todas as características do método
científico. (GLOBE, BAKER, 1962, p.21, grifos nossos)

Podemos perceber que, nessa época, esses livros didáticos específicos de
Física Moderna, não tinham como público alvo apenas estudantes de Física, mas
eram também utilizados em outros curso e áreas
Destacamos, ainda, que nessa época os autores se preocupavam com a
sequência e organização dos conteúdos de Física Moderna em suas obras. Michels e
Patterson (1951) explicitam que a idéia da obra é apresentar a Física como um único
assunto conectado, e isso os obrigou a modificar consideravelmente a ordem
tradicional da apresentação dos temas.
Nós não temos nenhuma dúvida que a nossa ordem é única, mas é a
que temos encontrado mais satisfatória entre um número que temos
experimentado e um número maior do que temos considerado. Como
a ordem não é histórica, temos tentado dar ao estudante uma
sensação para o desenvolvimento cronológico da física pelo uso de
observações históricas e datação das importantes descobertas e da
maior parte dos físicos importantes. (MICHELS; PATTERSON, 1951,
p.vi, grifos nossos)

De acordo com Michels e Patterson (1951) a Física tem sido tratada como um
“todo integrado”, em vez de um conjunto de disciplinas separadas. Em alguns
capítulos, uma ou outras divisões clássicas do assunto recebem uma maior atenção,
mas em geral o agrupamento foi baseado nas técnicas teóricas envolvidas.
Assim, as propriedades das ondas de todos os tipos são discutidas em
conjunto e vários tipos de campo inverso do quadrado são tratados num único
capítulo, de modo que as semelhanças e as diferenças podem ser enfatizadas.
Leighton destaca que a abordagem da Física Moderna em sua obra é, em
grande parte, mais expositiva e analítica do que histórica e discursiva. Tais
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características históricas são incluídas em breves parágrafos introdutórios para
fornecer uma orientação geral para um determinado tópico.
Em relação à abordagem da Física nuclear, Leighton (1959) destaca:
Eu tentei manter o nível do tratamento uniforme, mas é claro que o
material sobre a física nuclear é, necessariamente, um pouco mais
qualitativo do que na física atômica, mesmo porque nenhuma teoria
correta sobre a mecânica quântica não relativista ainda não está
disponível neste campo. (LEIGHTON, 1959, p.vii grifos nossos)

Leighton (1959) apresenta uma lista de assuntos como pré-requisitos (“material
preparatório”) para o entendimento da obra como a mecânica clássica, equações de
Lagrange

e

dinâmica

de

corpo

rígido,

tensor

de

inércia,

equações

do

eletromagnetismo de Maxwell e na matemática as equações diferenciais ordinárias e
parciais, funções ortogonais, análise vetorial e algumas análises de tensor.
Além disso, deve ser normalmente esperado que o aluno tenha tido
pelo menos um pouco de contato com os assuntos da Física
Moderna: a teoria atômica da matéria, espectros de linha atômica, a
radiação de calor, a teoria cinética e outros temas - talvez ao nível da
uma Física do segundo ano ou do curso química. (LEIGHTON, 1959,
p.vii)

Segundo ele, o fato de destinar um espaço precioso na derivação dos
resultados no texto, oferece ao leitor a oportunidade de testar seu domínio do material,
além de ampliar sua experiência ou percepção física e oferecer uma experiência
valiosa com as magnitudes numéricas dos fenômenos nucleares e atômicos.
O livro Conceitos de Física Moderna, de Beiser (1963), é destinado aos cursos
de um semestre de física moderna, cujos pré-requisitos sejam as disciplinas de física
clássica e cálculos elementares.
No livro, em seu conjunto, pretendo mais apresentar mais as ideias
do que métodos experimentais e aplicações práticas, pois creio que
para o principiante que se inicia na física moderna será mais
proveitosa uma base conceitual do que uma multidão de pormenores
individuais. (BEISER, 1963, p. 1, grifos nossos)
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Em relação à questão da seleção dos conteúdos French destaca:
É desnecessário dizer que foi necessário realizar uma escolha de
temas restritos eu entregava “a meu próprio capricho”, até certo
ponto, mas espero sobretudo tratar de forma equilibrada as idéias
mais importantes que formam a base do que é chamado, muito
estranhamente de "física moderna". (FRENCH, 1958, p viii, grifos
nossos)

French (1958) salienta que a obra aborda a Física Moderna, mas, de acordo
com o autor, como ponto de partida, será realizada uma breve descrição do estado da
física clássica no fim do século XIX.

Os três primeiros capítulos enfatizam a abordagem clássica, para
servir como uma ponte para os desenvolvimentos mais recentes no
estudo do átomo e dar aos alunos uma oportunidade de ver a física
geral de um ponto de vista mais quantitativo. (FRENCH, 1958, p viii)

Podemos perceber, não apenas na obra de French, como nas demais, que nas
décadas de 50 e 60, mesmo os livros didáticos específicos que abordam a Física
Moderna contemplam, preferencialmente nos capítulos iniciais, temas da Física
Clássica.
De acordo com Eisberg (1961) um curso para alunos de graduação que não
tenham tido qualquer contato anterior com a física moderna poderá cobrir
completamente a matéria até o Capítulo 8, deixando para leitura suplementar alguns
tópicos nos capítulos restantes9
No prefácio Michels e Patterson (1951) afirmam que a escolha entre os
capítulos finais depende dos interesses do instrutor e dos alunos. Por exemplo, a
seqüência dos capítulos 18, 19, 23, 24 é satisfatória para a os interessados em física

9

1.Introdução, 2.Resumo histórico, 3.Teoria da Relatividade, 4.Radiação Térmica e a origem
da mecânica Quântica, 5.Elétrons e quanta, 6.Descoberta do núcleo atômico, 7.A Teoria de
Bohr para a estrutura atômica e 8.Partículas e ondas
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atômica, enquanto que o grupo de capítulos 17, 18, 20, 21, 22 é melhor se deseja uma
introdução à física aplicada.10
Leighton (1959) ressalta que o livro é claramente longo para um curso de um
ano, porém:
Mesmo assim, foi necessário omitir campos inteiros de grande
importância e encurtar consideravelmente o tratamento de outros
campos, simplesmente por falta de espaço. [...] Vários temas, não
devem ser simplificados ao ponto que a sua essência Física seja
perdida, mas também não deve ter um longo tratamento rigoroso ou
muito geral (LEIGHTON, 1959, p.v)

Globe e Baker (1962) afirmam que apesar da obra ser elaborada para um
“curso primário” de conclusão, na sequência física geral, este texto foi organizado de
tal modo que no pode ser adaptado para utilização em outros programas. 11
Para aquelas faculdades com carga horária limitada, os autores
sugerem que os capítulos 1, 2, 3, 10, 11, 16, 18 e 20 sejam omitidos,
fazendo um curso mais curto que cobre o essencial de
desenvolvimentos recentes neste domínio. (GLOBE, BAKER, 1962,
p.2, grifos nossos)

Ainda em relação à organização dos conteúdos French destaca que tentou,
sempre que possível, transferir conceitos e métodos de um campo para outro.
No capítulo sobre o núcleo, por exemplo, tenho me esforçado para
propor, mais do que é habitual, um isomorfismo entre o estudo da
física nuclear e do estudo da física atômica que (a maior parte)
precedeu. Espero que, desta forma, o leitor adquira uma melhor
sensação para a coerência lógica em nosso atual estágio de
compreensão que torna o estudo da física tão fascinante. (FRENCH,
1958, p vii, grifos nossos)

10

Cap 17: Teoria dos gases, cap. 18: Indução eletromagnética, cap. 19: Estrutura atômica e
nuclear, cap. 20: Teoria dos sólidos e líquidos, cap 21: Oscilações, cap 22: Ondas
eletromagnéticas, cap 23: Ondas e partículas, cap 24: Teoria atômica.
11 1.Momento linear e colisões, 2.Momento angular e efeitos magnéticos, 3. Movimento
harmônico simples e ondas, 10. Movimento harmônico simples e ondas, 11.Conceitos básicos
de mecânica quântica, 16.Aceleradores, 18.Teorias descritivas do núcleo, 20. Raios cósmicos
e partículas estranhas.
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Alguns autores destacam a importância da Física do Estado Sólido, na época.
Globe e Baker (1962) afirmam que uma característica do livro é o capítulo dedicado
exclusivamente à discussão sobre as leis que regem o comportamento dos elétrons
em materiais sólidos.
Uma indicação do intenso interesse e importância da física do estado
sólido hoje pode ser visto no rápido crescimento da aplicação de
semicondutores nos campos da eletrônica. Este capítulo irá fornecer
uma introdução aos estudantes de engenharia que contemplam a
continuação dos trabalhos com dispositivos de estado sólido.
(GLOBE, BAKER, 1962, p.1, grifos nossos)

Como destacamos no inicio da análise, analisaremos a obra de Fuchs (1965)
separadamente em relação às outras obras. O motivo desta distinção está relacionado
com a abordagem que Fuchs realiza da Física Moderna em sua obra, o que
poderíamos talvez denominar como uma abordagem alternativa, talvez como ao que,
hoje em dia, poderia ser classificado como “paradidáticos”.
Ou seja, essa obra é interessante justamente por apontar que, nessa época
também, surgem livros sobre a Física Moderna, não especificamente com finalidades
didáticas. Para exemplificar, analisaremos esse livro, que lida com essa abordagem
diferenciada na década de 60. A escolha dessa obra, em específico, foi pelo fato dela
ter sido validada pelo físico alemão Max Born.
O prefácio do livro a Física Moderna, que tem como autor Fuchs (1965), foi
escrito pelo professor Max Born, Prêmio Nobel de Física. Como justificativa sobre a
elaboração de uma obra que aborda a Física Moderna, Born destaca:
as mudanças que ocorreram em nossas vidas e na nossa civilização,
graças ao rápido avanço da ciência e da tecnologia, foram enormes e
consequentemente, devemos apoiar firmemente qualquer tentativa no
sentido de aprofundas os nossos conhecimentos das ciências
exatas.(BORN, 1965, p.3)

De acordo com Born, a Física Moderna transformou-se em matemática, mas as
pessoas preferem impressões visuais a palavras abstratas e fórmulas. Jornais,
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revistas ilustradas, filmes, televisão, tudo contribui para reforçar essa preferência e
afirma que:
O autor (Fuchs), então, tomou a seu encargo a tarefa de apresentar
as ideias da física moderna em termos de figuras claras e lúcidas e
de ilustrações. A principal dificuldade, no caso, é que a física
moderna nem sempre admite figuras bem definidas; até pelo
contrário, frequentemente usa uma variedade de figuras diferentes
para a representação e interpretação de um mesmo processo.
(BORN, 1965, p.73, grifos nossos)

E, segue explicitando que o maior trabalho de Fuchs, nesse sentido:
É explicar essa anomalia. Ele teve que elucidar a natureza do
pensamento matemático e depois explicar por que conceitos
abstratos e ideias nem sempre podem ser representados por meio de
quadros convencionais. (BORN, 1965, p.7)

De acordo com Born, Heinrich Hertz, o famoso descobridor da radiação
eletromagnética, deu às representações resultantes o nome de “imagens”. Fuchs
(1965) adota o ponto de vista de Hertz e aplica-o sistematicamente a toda a física
moderna. Born comenta que os campos eletromagnéticos, a despeito da sua natureza
abstrata, podem ser exibidos de uma forma pictórica bem convincente por meio de
linhas de campo etc.
Também no domínio dos átomos o necessitamos de introduzir
sempre figuras novas e não familiares, mas podemos servir-nos das
usuais; é verdade que necessitamos de duas diferentes, uma
ondulatória e outra com caráter de partícula (p. 150). A única coisa
necessária é restringir sua aplicabilidade e tomar cuidado para que de
seu uso não resultem contradições lógicas. Isto é possível e
justamente constitui um dos mais belos episódios da Física Moderna,
pelo qual devemos muito a Niels Bohr. (BORN, 1965, p.9)

Born finaliza que, entretanto:
A expressão de Hertz, “imagens”, eu preferiria expressões como
“ajudas visuais” ou “ajudas visuais parciais”. Enfim, todas as
percepções sensoriais são imagens, e o que realmente está por trás
do “fenômeno” (que Kant chama “a coisa em si”) permanece obscuro.
(BORN, 1965, p.9)
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Acreditamos que o fato de serem editados livros “paradidáticos” naquela época
como, por exemplo, a obra de Fuchs (1965) que não contem nenhuma fórmula ou
equações matemáticas e aborda os conceitos de Física Moderna de maneira
conceitual, e até mesmo “lúdica”, como os próprios nomes dos capítulos e seções
evidenciam nos mostra que a Física Moderna, de fato, já estava consolidada, ou seja
os conteúdos que ela aborda e até mesmo a organização já estavam, de certa forma,
definidos.

4.5 - Síntese

Na década de 20, os livros didáticos específicos de Física Moderna não eram
só destinados aos estudantes de Física, mas também para os alunos que têm
interesses culturais ou que vão se engajar em profissões direta ou indiretamente
relacionadas à física, tais como engenharia, química, astronomia ou matemática.
As obras da década de 20 a 40 não apresentavam exercícios propostos aos
alunos, sugestões de leituras suplementares ou uma bibliografia específica, de acordo
com Richtmyer (1928) porque se considerava que nessa etapa de formação os alunos
possuem independência para selecionar os aspectos de seu maior interesse e qual a
melhor forma de estudar.
Na segunda edição de Richtmyer (1934) são incluídos alguns dos mais
importantes desenvolvimentos que ocorreram desde 1928, o capítulo sobre o efeito
fotoelétrico, foi expandido de forma a incluir a discussão da origem dos “fóton-elétrons”
baseada na aplicação da estatística de Fermi-Dirac, o capítulo de Raios X foi
atualizado, dois foram acrescentados: um, sobre o Modelo Vetorial do átomo e outro
sobre ondas materiais, além de dois novos apêndices sobre Relatividade e Velocidade
de grupo.
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Na obra de Richtmyer (1942) o texto é significativamente modificado, de acordo
com o autor, considerando as mudanças expressivas apresentadas pela pesquisa em
física nos dez anos anteriores. A teoria atômica e a mecânica ondulatória tornaram-se
mais estabelecidas, além dos avanços experimentais significativos quanto à física do
núcleo e às partículas fundamentais, como observado nos fenômenos de raios
cósmicos, a introdução histórica foi abreviada e diminuiu pela metade na edição de
1942.
Além disso, alguns capítulos sobre o eletromagnetismo foram excluídos e foi
introduzido um breve capítulo sobre relatividade, triplicando sua presença em relação
à obra de 1934, que estava relegada a um apêndice. E o capítulo sobre o núcleo foi
significativamente estendido e foi introduzido um novo capítulo que aborda os raios
cósmicos.
Na 4ª edição Richtmyer (1947) registra os avanços significativos dos últimos
cinco anos e, de acordo como autor, a física experimental do núcleo estava atingindo o
estágio adulto, o capítulo sobre o núcleo foi extremamente estendido e também o dos
raios cósmicos.
Na 5ª edição Richtmyer (1955) devido às mudanças expressivas na Física da
época, muitas incorporações foram necessárias, além de um corte extenso e
formulações. O capítulo sobre o eletromagnetismo foi reduzido apenas a um apêndice
diminuindo sua presença de 9%, em 1934, para 1% em 1955 e o de Relatividade
modificou sua ordem, sendo o primeiro assunto abordado, os conteúdos da origem da
teoria quântica e do átomo nuclear foram abreviados e o de Mecânica Ondulatória foi
ampliado.
De acordo com Richtmyer (1955), não foram abordados os fatos experimentais
pouco incoerentes em física de sólidos, o capítulo sobre Raios x foi muito abreviado e
no capítulo sobre o núcleo foram enfatizados os fundamentos experimentais da teoria
da estrutura nuclear e as reações nucleares, no qual, segundo o autor, formam
apresentados algumas discussões provisórias da teoria.
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O último capítulo sobre os raios cósmicos foi expandido incluindo a descrição
de algumas partículas fundamentais recém-descobertas, que de acordo com
Richtmyer (1955) sua influência sobre a estrutura da matéria apresentava um dos mais
importantes problemas não resolvidos da física na época.
Destacamos que o conteúdo sobre Física Nuclear aumentou significativamente
ao longo dos anos, em 1934 era contemplado em 53 páginas e em 1955 em 124
páginas, no entanto a obra como um todo permaneceu praticamente com o mesmo
número de páginas.
Nas décadas de 20 a 60 os autores no prefácio tinham a preocupação em
definir o que é a “Física Moderna”, pois esse termo ainda não estava de fato
consolidado, portanto era necessário pela própria natureza do problema discutir seu
significado e até mesmo especificar os conteúdos que estavam sendo abordados
naquelas obras.
No entanto verificamos que, por exemplo, Eisberg (1961) discute essa questão
de maneira muito diferente das obras de Richtmyer (1928) e de Brow (1940), essas
duas obras comentavam mais temporalmente sobre a questão e não discutiam as
especificidades dos conteúdos de Física Moderna, ou seja, nas décadas de 20 à 50
de acordo com Richtmyer (1928) e de Brow (1940) os conteúdos de 1890 ainda eram
considerados como “Física Moderna”.
Diferente de Eisberg (1961) isso é um indicativo que, na década de 60, a
questão sobre a seleção dos conteúdos de Física Moderna já estava mais
consolidada, mesmo porque se tratava de um olhar mais distanciado do tempo.
Através dos índices dos livros de Física Moderna das décadas de 50 e 60,
verificamos que os conteúdos selecionados, na maioria das obras, são os mesmos
delineiam os assuntos que são designados como Física Moderna. A Física Nuclear na
década de 60 ocupava mais de 20%, em relação aos outros conteúdos de Física
Moderna, se destacando ainda mais em relação à obra de 1955 de Richtmyer.
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Destacamos que nas primeiras obras, década de 20, a Relatividade não era
considerada como um tema de “Física Moderna”. Ao longo das décadas de 30 e 40
esse assunto foi sendo introduzido de maneira pontual na seleção dos conteúdos e,
nas décadas de 50 e 60, se consolida de fato como o que está sendo designado como
Física Moderna, apesar dessas obras terem sido originadas, de cursos ministrados
pelos autores, em diferentes Universidades e países. No entanto podemos notar que a
seleção, escolha e organização dos conteúdos não divergem tanto de uma obra para a
outra.
Além disso, o assunto Física de Partículas não estava presente nas obras das
décadas de 20 a 40, somente a partir da década de 50 ele começa a ser introduzido
junto com a abordagem dos raios cósmicos, ainda de maneira muito pontual. Porém
na década de 60 o assunto raios cósmicos praticamente desaparece e se consolida
essa nova temática Física de Partículas.
Destacamos que uma diferença marcante, entre as obras de Richtmyer das
décadas de 20 a 40 com as obras das décadas de 50 e 60, é que nesse segundo
período todas as obras trazem exercícios propostos aos alunos no final de cada
capítulo e na apresentação e no prefácio dessas obras percebemos a preocupação
dos autores em relação aos exercícios.
Além disso, são também introduzidas considerações sobre o sistema de
unidades de medida, o que indicativa uma maior preocupação às questões
“operacionais”, que de certa forma, estão relacionadas com a resolução dos exercícios
propostos aos alunos. Ressaltamos ainda que nessa época os autores se
preocupavam com a sequencia e organização dos conteúdos nas suas obras.
Verificamos que os livros específicos das décadas de 50 e 60 eram utilizados,
não somente nos cursos de Física, mas como os das décadas anteriores em outros
cursos como estudantes de engenharia, ciências, matemática, astronomia, medicina,
na educação geral aos estudantes de artes liberais e em outros campos da Ciência.
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Destacamos ainda que nessa época os autores já se preocupavam com a sequencia e
organização dos conteúdos de Física Moderna em suas obras.
Mesmo nas obras específicas de Física Moderna das décadas de 50 e 60 são
contemplados, preferencialmente nos capítulos iniciais, temas da Física Clássica. Isso
pode indicar que os conteúdos de Física Clássica eram um pré-requisito? Ou, que
ainda a Física Moderna não estava ainda completamente consolidada, de maneira que
uma obra sobre esse tema não poderia ocupar um livro todo, como um assunto
específico e independente?
Na década de 60 surgem livros sobre a Física Moderna, não especificamente
com finalidades didáticas, como os que analisamos até então, mas aborda a Física
Moderna de uma forma alternativa, o que hoje em dia poderia ser classificado como
“paradidáticos”. A obra de Fuchs (1965), que é validada por Max Born, é um exemplo
disso, pois não contem nenhuma fórmula ou equações matemáticas e aborda os
conceitos de Física Moderna de maneira conceitual e até mesmo “lúdica”. Concluímos
que a Física Moderna, de fato, já estava consolidada, ou seja, os conteúdos que ela
aborda e até mesmo a organização já estavam, de certa forma, definidos.
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CAPÍTULO 5:
A evolução histórica do surgimento da Física Moderna
e Contemporânea nos currículos do Ensino Superior de
Física – o caso do IFUSP

Após a análise realizada no capítulo anterior, dos primeiros livros didáticos,
estrangeiros, que abordam a Física Moderna desde a década de 20 à década de 60,
procuramos contextualizar como essa Física se institui no Brasil, nos cursos de Física,
através da análise dos currículos iniciais do ensino superior. Dada a abrangência do
desafio, restringimos nossa análise ao curso da Universidade de São Paulo.
Dessa forma, no presente capitulo, apresentaremos, inicialmente, um breve
panorama desde a criação da Universidade de São Paulo, com o intuito de
contextualizar algumas contribuições importantes do ponto de vista histórico e
científicos dos precursores da Física no Brasil. Nesse quadro, analisaremos a
evolução dos currículos, desde os primórdios, quando o curso de Física ainda fazia
parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, até
a criação do Instituto de Física, já na cidade universitária, acompanhando como foi a
evolução dos currículos iniciais, até a “década de 2000.” Analisaremos os currículos
atuais de outras instituições brasileiras apenas no capítulo sete, mais adiante.
Uma das hipóteses iniciais que nos motivaram a investigar a presença, em
específico, da Física Nuclear no ensino é a de que, embora tenha se constituído como
uma importante área de pesquisa na Física no Brasil, sua presença nos programas e
currículos não parece ter acompanhado essa trajetória. No ensino superior, essa
questão tem particular importância, pois pode revelar quanto e como esse conteúdo foi
ou vem sendo valorizado na formação de físicos e professores de física no Brasil, ao
longo do tempo.
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Nessa perspectiva, nesse capítulo investigamos, inicialmente, alguns aspectos
relativos à história da Física Nuclear enquanto área de pesquisa, para melhor
compreender e estabelecer vínculos com sua constituição como componente
disciplinar no ensino superior. Em seguida, analisamos a evolução desse conteúdo
nos cursos de graduação do IFUSP, dada a importância histórica dessa instituição na
gênese da pesquisa em Física no Brasil e também pelo fato dela ter sido a primeira
Universidade brasileira a disponibilizar cursos de Graduação em Física.

5.1- A Física Nuclear como área de pesquisa acadêmica

Não se pode afirmar que existam critérios que estabeleçam ou delimitem,
especificadamente, quais as fronteiras na área de pesquisa em Física, hoje, do que
seja “Física Moderna”. Se no ensino toma-se como referência o conhecimento que se
instaurou na passagem do século XIX para o XX, na área acadêmica, toda a física
pesquisada hoje é, por lógica, moderna e contemporânea.
A pesquisa em Física se distribui em campos diversos, como física de
partículas e campos, física atômica e molecular, física da matéria condensada, física
nuclear, física dos materiais, física de plasmas, cosmologia ou física aplicada. O
critério “Física na passagem do Século XX para XXI”, ou outras delimitações utilizadas
quando se elencam tópicos de FM no ensino, geralmente diz respeito a aspectos da
Física Quântica, Relatividade, Física Nuclear, Física de Partículas etc.
No entanto, como estamos particularmente interessados nos conhecimentos
de Física Nuclear, nos parece relevante buscar alguns aspectos do desenvolvimento
desse campo no Brasil e, em particular, de sua presença no IFUSP, um dos centros
importantes na gênese e evolução desse campo. É fundamental observar que não se
trata de buscar uma abordagem histórica para acompanhar esse desenvolvimento.
Embora esse não seja foco o de nossa pesquisa, apenas elencamos alguns elementos
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acerca da evolução da Física Nuclear no Brasil, importantes para melhor compreender
a sua constituição como disciplina no ensino superior.



As interações nucleares estão na origem das pesquisas em Física, no antigo
Departamento de Física da FFCLH da USP. Foram iniciadas por dois professores
estrangeiros, GlebWataghin e Giuseppe Occhiallini, o primeiro, físico teórico e o
segundo, experimental. Na época, final da década de 1930 e início da década de
1940, eles estudavam as radiações cósmicas, através das quais se esperava ser
possível identificar reações nucleares. Essas pesquisas envolveram os primeiros
físicos formados na USP, dentre os quais Marcelo Damy e César Lattes.
Em fins de 1937 o antigo Departamento de Física da Faculdade de
Filosofia foi enriquecido com a vinda do professor Giuseppe
Occhialini, que deu uma enorme contribuição ao desenvolvimento da
física nuclear experimental no Brasil graças à sua formação no
Cavendish Laboratory (Cambridge) sob a direção de Sir E. Rutherford
- na época o maior centro de pesquisas de física do núcleo e das
partículas. Entre os alunos de Wataghin e de Occhialini merece
destaque especial a figura de Cesar Lattes, sem dúvida o maior físico
brasileiro. (Damy, 2007, p.47)



Após o final da segunda guerra mundial, ficou claro para os governos de todo o
mundo o poder dos armamentos nucleares, e, em decorrência, a importância do
desenvolvimento de pesquisas nessa área.
Após a Segunda Guerra Mundial, parte do grupo pioneiro formado por
Wataghin em raios cósmicos passou a trabalhar em física nuclear, em
torno do Betatron e do acelerador Van der Graaff, ambos construídos em
grande parte no Brasil por Marcello Damy e Oscar Sala, respectivamente.
Esses dois grupos deram origem aos dois maiores centros de pesquisa
nuclear do Brasil. O antigo laboratório do Betatron deu origem ao atual
Laboratório do Acelerador Linear e o antigo Laboratório do Acelerador
Van der Graaff ao atual Laboratório do Pelletron (Damy, 2007, p.50)



Foi um brasileiro, Cesar Lattes, que primeiro identificou a presença de mésons em
reações nucleares desenvolvidas em um acelerador de partícula (Los Alamos), em
1948, tendo esse feito contribuído para a outorga do prêmio Nobel de Física ao
físico inglês P. Blackett (1948) e C. F. Powell (1950). Esses prêmios envolveram
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diretamente descobertas no campo das reações nucleares e radiações cósmicas,
dos quais Occhiallini e Lattes participaram.
Entre os alunos de Wataghin e de Occhialini merece destaque
especial a figura de Cesar Lattes, sem dúvida o maior físico brasileiro,
foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e,
mais tarde, do Centro de Física de Altas Energias e Geocronologia na
recém criada Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). (Damy,
2007, p.50)



No início da década de 1950, a criação do CNPq e do CBPF, no Rio de Janeiro,
foram expressão direta da política de incentivo às pesquisas nucleares.



Diferentes grupos de pesquisa nessa área surgiram, nas décadas seguintes, tanto
no estado do Rio de Janeiro como em São Paulo. Na Universidade de São Paulo,
as pesquisas se desenvolveram em torno da construção de aceleradores de (Van
der Graaf, acelerador linear e acelerador Pelletron), envolvendo um número
expressivo de pesquisadores.
O prof° Oscar Sala projetou nos Estados Unidos junto com o Prof° R.
Herb um Acelerados Van de Graaff que foi instalado em São Paulo,
no início da década de 50. O laboratório desse acelerador e a cátedra
do Prof° Oscar Sala foi o começo do Departamento de Física Nuclear,
que foi criado em 1969, na reforma universitária. Do primeiro
acelerador eletrostático, o laboratório evoluiu para o acelerador
Pelletron, que foi instalado no início da década de 70, sendo o
primeiro dessa tipo na América e no mundo, e que funciona até hoje.
(MARQUES, G. C; 2005, p.172)



Além disso, foi criado, também em São Paulo, em 1956, o Instituto de Energia
Atômica (atualmente IPEN), que, desde então, desenvolve intensamente
pesquisas na área, contando com um número expressivo de pesquisadores,
atuando também em áreas interdisciplinares.



Na década de 1970, com as demandas de geração de energia para uso social, foi
firmado, no período da ditadura militar, o conhecido Acordo Nuclear BrasilAlemanha, visando a construção de diversas usinas nucleares, a primeira das
quais, a usina de Angra I. A questão foi altamente polêmica e contou com o
envolvimento e discussão da comunidade de físicos do Brasil, especialmente
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aqueles envolvidos com física nuclear.Nas décadas seguintes, as possibilidades
de uso da energia nuclear, de radioisótopos e de tecnologias nucleares foram
objeto de investigação tanto teórica como com finalidades práticas, envolvendo
diversos campos, especialmente, as aplicações na área médica e nas questões de
proteção radiológica.


Até hoje, o IFUSP conta com aceleradores e pesquisas na área de Física Nuclear,
envolvendo ainda um número expressivo de pesquisadores, embora, em um
percentual menor que em décadas anteriores, dado o crescimento e a
diversificação geral das áreas de pesquisas em Física.



Destaca-se, ainda, que no mundo contemporâneo, desenvolvimentos científicos e
tecnológicos, ao lado de questões políticas e sociais associadas à polêmica dos
usos da energia nuclear, dos acidentes em reatores, do armamento nuclear e de
questões associadas às proteções radiológicas têm importância permanente na
mídia.

Esse quadro, ainda que esquemático, traz elementos indicativos de que a
Física Nuclear, enquanto área de pesquisa científica e tecnológica, desde o final da
década de 1930 teve presença significativa no Brasil e no mundo, ainda que com
importâncias e significados bastante distintos no cenário político, econômico e social,
em diferentes períodos. Não podemos partir de uma premissa de que esse campo
ficou à margem na pesquisa em Física em determinado momento, mas que seu
sentido, suas finalidades, e mesmo a natureza do conhecimento investigado, tenham
mudado ao longo do tempo.
E esse é um dos aspectos que reforça a necessidade de investigar a presença
dessa área ou desse conhecimento na formação de físicos e de professores de Física.
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5.2: Evolução histórica da FMC e da Física Nuclear nas estruturas curriculares
(IFUSP)

Analisamos as estruturas dos cursos de Física, suas ementas, procurando
verificar quando as disciplinas que abordam a FMC foram introduzidas no currículo,
quais as ementas iniciais dessas disciplinas, como elas foram modificadas ao longo
dos anos, e quando foram introduzidas, por exemplo, atividades de laboratórios, ou
seja, como foram se institucionalizando suas práticas.
Assim, no sentido de buscar os aportes para nossa questão mais geral, que é
analisar a história da “evolução” do conhecimento de FMC como conhecimento
escolar, investigamos pontualmente apenas as estruturas curriculares dos cursos de
Física da USP. Buscamos compreender como vem se constituindo as seleções dos
conteúdos da FMC nos cursos de graduação em Física, ou seja, como as estruturas
curriculares vêm sendo formatadas e quais as abordagens e os critérios implícitos na
constituição das disciplinas.
Inicialmente, com o intuito de facilitar uma compreensão mais panorâmica, na
análise da evolução dos cursos de Física desde o ano de 1934 até o século XXI,
destacamos que organizamos nossa análise em quatro períodos, pois verificamos ao
longo desses anos, uma ruptura no final de cada uma dessas quatro etapas com
modificações profundas na organização curricular. Mas, detalharemos a seguir outras
modificações, mais pontuais, que foram ocorrendo dentro desses quatro períodos.
Apresentamos, na Tabela 5.1, a periodização que realizamos. As razões para a
identificação dessas quatro etapas será justificada no decorrer desse capítulo, mas
inicialmente chamamos a atenção para isso, no sentido de organizar e estruturar
nossa análise.
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Períodos
1º

“Características gerais”

Anos
1934 -1954

2º

1962 – 1965

3º

1967 – 1992

4º

1993 – 2005

“Primórdios” do Curso de Física – FFCLUSP
Periodização do curso: semestral – FFCLUSP
Reforma de 1963 e “Surgimento” do IFUSP
IFUSP: Ingressos separados (Licenciatura/Bacharelado)

Tabela 5.1: Periodização da análise das estruturas curriculares

Primórdios do Curso de Física – FFCLUSP
O início do Curso de Física, em São Paulo, aconteceu com a criação da
Universidade de São Paulo, em 1934. Anteriormente, as atividades ditas científicas
ocorriam, na maior parte das vezes, no âmbito das escolas de engenharia.
De acordo12 com Art. 6º, do decreto de nº 6.283 de 25 de janeiro de 1934, da
Criação da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade, terá os seguintes cursos, distribuídos por três seções: i. Filosofia; ii.
Ciências e iii. Letras. A Secção de Ciências (Art. 8º) compreenderá as seguintes
subseções: 1. Ciências Matemáticas; 2. Ciências Físicas; 3. Ciências Químicas e 4.
Ciências Naturais. Nessa época, o curso de Ciências Físicas, era composto por
apenas

duas

cadeiras

fundamentais:

1)

Física

Geral

e

Experimental;

2) Física Matemática e História da Física.
A inauguração da Universidade de São Paulo em 1934, por decreto
do então interventor Federal no Estado de São Paulo, Armando de
Salles Oliveira, foi criada a e, no seu âmbito, a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras. E, o ano de 1934, foi um marco na
história da Ciência Brasileira, pois tivemos o início da fase profissional
da Física no Brasil. (MARQUES, G. C; 2005, p.7, grifos nossos)

Nessa ocasião, foram convidadas figuras eminentes do movimento científico
mundial para organizar e orientar os novos cursos estabelecidos. Nessa época coube

12

Disponível em <http://www.leginf.usp.br/?historica=decreto-n-o-6-283-de-25de-janeiro-de-1934>. Acesso: 25/05/2015.
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ao professor Gleb Wataghin, da Universidade de Turin (Itália) a organização do curso
de Física.

Compreendendo, de um lado, os objetivos que se pretendia alcançar
com a criação da Universidade de São Paulo, em particular com a da
Faculdade de Filosofia e, de outro, considerando as peculiaridades do
meio brasileiro, a ausência, entre nós, de tradição científica no campo
da Física, preocupou-se o prof. Wataghin em criar um núcleo inicial
de trabalho e em estabelecer as bases para o futuro desenvolvimento
das investigações e dos estudos físicos no Brasil. (Guia FFCLUSP,
1966, p.27, grifos nossos)

Assim, a graduação em Física no Brasil teve origem na criação do curso de
Ciências físicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1934. Nessa época,
o curso de Ciências físicas era seriado e composto por três anos. Apresentamos na
tabela 5.2 a estrutura curricular do curso de Ciências Físicas da FFCLUSP de 1934.13

Física Geral e Experimental (1ª parte)
1º ano

Cálculo Vetorial
Geometria Analítica e Projetiva
Análise Matemática (1ª parte)

1934

Física Geral e Experimental (2ª parte)
2º ano

Mecânica Racional
Análise Matemática (2ª parte)
Teorias Físicas e História da Física

3º ano

Física Geral e Experimental (Exercícios de Física)
Análise Matemática

Tabela 5.2: Estrutura curricular do curso de Ciências Físicas da FFCLUSP - 1934

Nessa grade curricular a única disciplina, em destaque, que continha tópicos
de Física Moderna, incluindo conteúdos de Física Nuclear era “Teorias Físicas e
História da Física”, no 3º e último ano, cuja ementa incluía:

13

A disciplina obrigatória que está destacada nessa tabela é a que contempla conteúdos de
Física Moderna e Física Nuclear.
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Teorias Estatísticas; Física Atômica; bases experimentais da Teoria
do Núcleo; Radioatividade e sua explicação teórica; Nêutrons,
prótons e neutrinos; Modelos de Gamow; Teorias de Heisenberg e
Majorana, Radioatividade artificial e Teoria de Fermi. (PRADO, 1980,
grifos nossos).

Podemos perceber que, nessa época, a Física Nuclear se destacava em
relação aos outros conteúdos, sendo abordada em cinco dos nove conteúdos
contemplados nessa única disciplina que abordava temas de FMC.
Destacamos que a Relatividade não estava presente na ementa dessa
disciplina, mesmo sendo anterior em relação aos outros conteúdos contemplados, o
que nos indica que a Relatividade não era considerada como um assunto de “Física
Moderna”. E ressaltamos, também, que, talvez, o próprio nome da disciplina que
incluía “História da Física” pode ser um indicativo da contemporaneidade desses
conteúdos na época.
No início da década de 40, são feitas algumas poucas alterações,
especialmente no 3º ano, quando a disciplina Teorias Físicas e História da Física é
extinta e são incluídas as disciplinas Física Superior, Física Matemática e Física
Teórica. Apenas nessa última, encontram-se tópicos relativos à Física Moderna, cuja
ementa incluía Relatividade Restrita e Introdução à Mecânica Atômica14 como
apresentamos na tabela 5.3.

14

As ementas dessas disciplinas encontram-se no Anexo 2.
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Física Geral e Experimental
1ª série

Cálculo Vetorial
Geometria Analítica e Projetiva
Análise Matemática
Física Geral e Experimental

1942

2ª série

Mecânica Racional
Análise Matemática
Geometria Descritiva e Complementos de Geometria
Análise Superior

3ª série

Física Superior
Física Matemática
Física Teórica15

Tabela 5.3: Estrutura curricular do curso de Física da FFCLUSP - 1942

Até 1945, o curso de Física tinha três anos de duração, tanto para bacharéis
como para licenciandos. No caso da licenciatura, os alunos deveriam frequentar
também o “Curso de Formação Pedagógica do Professor Secundário”, de
responsabilidade, na época, do Instituto de Educação, da Praça da República.

A partir de 1946, um Decreto de Lei Federal (Decreto 9.092, 26/3/1946)
introduz mais um ano no curso de Física, obrigatório para bacharéis, com
especializações, sendo a disciplina de Física Aplicada obrigatória e algumas optativas.
No terceiro ano, a disciplina Análise Superior foi substituída pelas disciplinas Análise
Matemática e Mecânica Analítica. O bacharel que cursasse, a partir do quarto ano, as
disciplinas pedagógicas: Psicologia Educacional, Didática geral e Didática específica
podia obter o diploma de licenciado.

De acordo como manual do curso de 1948 a faculdade de Filosofia e Letras
da USP passa, em 1948, por uma estruturação geral do ensino na Faculdade. Essa
estruturação caracteriza-se pela divisão de todas as suas cadeiras e disciplinas em

15

A disciplina Física teórica é a única que contempla conteúdos de FMC de Física Nuclear

111

quatro grandes Secções: i. Filosofia; ii. Ciências; iii. Letras e iv. Pedagogia e pela
subdivisão destas em onze cursos ordinários, apresentados na tabela 5.4.

Secções
Filosofia

Ciências

Letras
Pedagogia

Cursos Ordinários
Filosofia
Matemática
Física
Química
História Natural
Geografia e História
Ciências Sociais
Letras Clássicas
Letras Néo-Latinas
Letras Anglo-Germânicas
Pedagogia

Tabela 5.4: Secções e cursos ordinários da FFCLUSP - 1948

Os

cursos

ordinários

básicos,

distribuídos

pelas

quatro

secções,

compreendem quarenta e oito cadeiras, dentre as quais apenas três relacionadas ao
curso de Física: 1. Física Geral e Experimental; 2. Física Teórica e Física Matemática
e 3. Mecânica Racional e Mecânica Celeste. Há também uma disciplina Física
Superior e uma cadeira de Didática Geral e Especial. Além dos cursos ordinários são
disponibilizados um curso especial e quatro cursos extraordinários, articulados, como
apresentamos na tabela 5.5.

Curso Especial

Cursos Extraordinários

Didática
Extensão Universitária
Avulsos
Livres
Aperfeiçoamento
Equiparados

Tabela 5.5: Curso especial e extraordinários da FFCLUSP - 1948

Apresentamos na tabela 5.6 as três cadeiras do curso de Física e também o
corpo docente da Faculdade que compõem-se dos Professores Catedráticos,
professores contratados e assistentes, citados na relação seguinte por ordem
alfabética das respectivas cadeiras, e também uma disciplina.
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Física Teórica e Física
Matemática
Mecânica Racional e Mecânica
Celeste

Prof. Marcelo Damy. Assists. Paulo Bittencourt,
Oscar Sala e Palmyra Amazonas - Física para o
curso de Química. Prof. Abraão de Moraes.
Prof. Gleb Wataghin – Assists. César Lattes, Sonia
Ashauer e Jayme Tiomno.
Prof. Mario Schemberg – Assists. Rômulo Ribeiro
Pieroni e Walter Schutzer

Física Superior (disciplina e
não cátedra)

Prof. Hans Stammreich – Assist. Mário Alves
Guimarães

Física Geral e Experimental

Tabela 5.6: Cadeiras de Física e o corpo docente da Faculdade

Os cursos ordinários compõem-se de duas partes perfeitamente distintas:
uma constituída pelo agrupamento de cadeiras peculiares de cada curso, seriados ao
longo de três períodos letivos, de acordo com o Regulamento da Faculdade, e outra
constituída por duas ou três cadeiras ou cursos, livremente escolhidos pelos alunos,
dentre os ministrados pela Faculdade, realizáveis em no período de um ano letivo.
Consequentemente,

os

cursos

exigirão,

sempre,

quatro

anos

de

estudos,

apresentamos na tabela 5.7 a seriação da primeira parte dos cursos ordinários, para o
curso de Física16, na secção de Ciências.

16

Nós não conseguimos localizar um documento com a ementa das disciplinas de 1948, mas
temos a ementa das disciplinas de 1954 e acreditamos que a disciplina Física teórica, que
continua na grade curricular de 1954, não tenha sofrido alterações significativas.
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Análise Matemática
Geometria Analítica e Projetiva
1º ano

Física Geral e Experimental
Cálculo Vetorial
Análise Matemática
Geometria Descritiva ou

2º ano

1948

Complementos de Geometria
Mecânica Racional
Física Geral e Experimental
Análise Superior
Física Superior

3º ano

Física Teórica17
Física Geral e Experimental
Mecânica Analítica
Física Matemática

Tabela 5.7: Estrutura curricular dos cursos ordinários de Física na FFCLUSP1948

Na segunda parte dos cursos ordinários, ou seja, no 4º ano do curso os
alunos optarão livremente por duas ou três cadeiras ou cursos, dentre os ministrados
pela Faculdade ou, além disso, receberão formação didática, teórica e prática e farão
o curso de Psicologia aplicada à Educação. No primeiro caso, quando aprovados, serlhes-á conferido o diploma de Bacharel e, no segundo, o de Licenciado.
Analisamos a estrutura curricular do ano de 1954 e poucas modificações
foram realizadas em relação à de 1948. A disciplina Física geral e experimental não
está mais contemplada em 1954 e a disciplina análise superior teve uma alteração de
nome, em 1954, para análise matemática.

17

A disciplina Física teórica é a única que contempla conteúdos de FMC e de Física Nuclear
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Física Geral e Experimental
1º ano

Cálculo Vetorial
Geometria Analítica e Projetiva
Análise Matemática
Física Geral e Experimental

1954

2º ano

Mecânica Racional
Análise Matemática
Geometria Descritiva e Complementos de Geometria
Análise Matemática
Física Superior

3º ano

Física Matemática
Física Teórica18
Mecânica Analítica

Tabela 5.3: Estrutura curricular do curso de Física da FFCLUSP - 1954

De acordo com o programa de 195419 na parte teórica da disciplina do 2º ano,
junto com tópicos de magnetismo, temos apenas um tópico sobre o efeito fotoelétrico:
células fotoelétricas, dentre os 61 presentes. Na disciplina de Física teórica, ministrada
no 3º ano, com três aulas teóricas e uma de exercício:
...além de assuntos sobre a termodinâmica e ótica (de 1 a 6), temos
a física quântica (7 e 8), estrutura atômica (9 a 12); 13. Teoria dos
raios X; 14. Física nuclear elementar (Isótopos, radioatividade natural,
radioatividade artificial, liberação da energia nuclear) e 15. Raios
cósmicos. (FFLCUSP, 1954, p.86, grifos nossos)

Podemos perceber, que a única disciplina Física Teórica que aborda de fato
conteúdos de Física Moderna, também contempla conteúdos de Física Clássica, ou
seja, dentro dessa disciplina é destinada aos conteúdos de FMC uma porcentagem de
74%. Em relação à Física Nuclear, se considerarmos somente os conteúdos de FMC,
sua presença se reduz consideravelmente sendo contemplada em apenas 6% dos
assuntos de FMC. Esse fato nos indica que comparada à primeira estrutura curricular

18

A disciplina Física teórica é a única que contempla, de fato, conteúdos de FMC e de Física
Nuclear.
19 Programas aprovados pela congregação para o ano letivo de 1954. Seções de publicações,
FFCLUSP, 1954.
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de 1934, na qual dentre os conteúdos de FMC a Física Nuclear era contemplada em
56%, ocorreu um redução enorme. Até 1954 o curso de Física tinha disciplinas
obrigatórias somente nos três primeiros anos.

Ainda nesse programa de 1954, encontramos a ementa da disciplina
Mecânica quântica, que oferecida no 4° ano, com três aulas teóricas e uma de
exercícios semanais.
Essa ementa incluía: 1. As origens da Mecânica Quântica. 2.
Desenvolvimento primitivo. 3. Ondas de Broglie; 4. Probabilidade; 5.
Princípio de Incerteza; 6. Formulação matemática da mecânica
quântica; 7. Aplicações a sistemas simples; 8. Formulação matricial
da mecânica Quântica; 9. Teoria do “Spin”; 10. Teoria das
perturbações; 11. O caso da degenerescência; 12. Perturbações
adiabáticas e súbitas; 13. Teoria de deflexão das partículas e 14.
Teoria das medidas. (FFLCUSP, 1954, p.81)

Além disso, esse programa de 1954 inclui na cadeira de Física Nuclear dois
cursos de especialização, não discriminando em qual ano o aluno deveria cursar e
pelo que compreendemos, eles não eram caracterizados como uma disciplina prevista
na grade curricular do curso de Física20.

Nova estrutura curricular (LDB 61): periodização semestral das disciplinas
Na década de 1960, são feitas alterações curriculares mais significativas,
fruto parcialmente da 1ª Lei de Diretrizes e Bases, aprovada em 1961. Com base
nessa lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Conselho Federal de
Educação regulamenta o currículo mínimo obrigatório para a Licenciatura em Física
(Parecer 296, 17/11/1962) juntamente com as disciplinas pedagógicas, a ser adotado

20

1º Curso de especialização: Reações Fotonucleares, 2 aulas semanais, ministrado pelo Prof.
José Goldemberg. (FFLCUSP, 1954, p.88) e o 2º Curso de especialização: Física Nuclear, no
4º ano com 3 aulas teóricas e 1 seminário semanal, ministrado pelo Profº Oscar Sala, que
aborda a Física Nuclear em um semestre. (FFLCUSP, 1954, p.85)
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por todas as instituições do país a partir de 1963.

Nessa direção, os cursos de

licenciatura e bacharelado passam a ser, também na USP, mais diferenciados.
De acordo com esse parecer, artigo 1º: O currículo mínimo para o curso de
formação de professores de Física abrangerá os assuntos contemplados na tabela
5.4.

1. Matemática (Cálculo diferencial, integral e vetorial, Geometria analítica e Cálculo numérico)
2. Química (Geral e Inorgânica e Fundamentos da Química Orgânica)
3. Mecânica Geral
4. Física Experimental (acústica, calor, óptica, propriedades dos fluidos, magnetismo e
eletricidade)
5. Estrutura da Matéria
6. Instrumentação para o ensino
7. Matérias pedagógicas de acordo com o Parecer nº 292
Tabela 5.4: Conteúdos do currículo mínimo para o curso de formação de
professores de Física, 1963

Artigo 2º: O currículo mínimo destinado à formação de professores de
Física terá a duração de 4 (quatro) anos letivos. Artigo 3º: As
resoluções anteriores entrarão em vigor, obrigatoriamente, a partir do
ano letivo de 1963. (LDB, parecer 296, 17/11/1962)

Nessa época, o professor Catedrático da “cadeira” de Física Nuclear era
Oscar Sala e, como professor assistente docente, Ernst W. Hamburger. O
Departamento de Física recebia, na época, “subvenções” de quatro instituições
nacionais e estrangeiras, que “permitiam ampliar seus programas de atividades
docentes e auxiliar seus alunos”.
1. do Governo federal [...] 2. da CAPES, da FAPESP, do CNPq [...] 3.
da Comissão Nacional de Energia Nuclear [...] 4. da A.F.O.S.R. (Air
Force Office of Scientific Research dos EUA), por intermédio de seu
Escritório Científico, subvenções a Cadeira de Física Nuclear,
mediante também apresentação de seu programa de atividades,
visando fornecer bolsas aos alunos de Física e a possibilidade de
equipamento cientifico. (Guia FFCLUSP, 1966, p.43)
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Os auxílios governamentais mais importantes na época eram destinados ao
Departamento de Física Nuclear, o que hoje em dia não ocorre no IFUSP. Nesse
sentido, portanto talvez a grande presença da Física Nuclear (Tabela 5.5) nas
estruturas curriculares do curso de Física possam refletir o que se passava nesse
período.
Em 1966, são feitas mudanças importantes que passam a ter vigor em 1967.
O curso de Física é, então, de responsabilidade do departamento de graduação e pósgraduação de Física, com colaborações dos Departamentos de Educação, Química e
Matemática da FFCLUSP. O bacharelado e a licenciatura têm currículos distintos e
passam a ser semestrais. Os alunos podem optar por qualquer um dos dois, ambos
com a duração de quatro anos, no período diurno, e de cinco, no período noturno.
O curso de bacharelado compreende matérias de formação especializada,
visando preparar especialistas e cientistas no campo da Física (Teórica, Experimental,
Tecnológica etc.). A licenciatura destina-se a preparar professores para o ensino
médio, compreendendo, além das matérias de formação especializada, as de
formação pedagógica e as disciplinas passam a ter pré-requisitos. Apresentamos a
estrutura curricular na tabela 5.5.
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LICENCIATURA
1º ano

1º
sem

2º
sem

2º ano

1º
sem

2º
sem

1967

3º ano

4º ano

BACHARELADO

Física Geral e Experimental I
Cálculo Infinitesimal
Geometria e Vetores
Química
Física Geral e Experimental I
Cálculo Infinitesimal
Geometria e Vetores
Química
Física Moderna

Física Geral e Experimental I
Análise I
Geometria e Vetores
Química
Física Geral e Experimental I
Análise I
Geometria e Vetores
Química

Física Geral e Experimental II
Cálculo II
Mecânica Geral
Cálculo Numérico
Física Geral e Experimental II (*)
Cálculo II
Mecânica Geral

Física Geral e Experimental II
Análise II
Mecânica Geral
Cálculo Numérico
Física Geral e Experimental II(*)
Cálculo II
Mecânica Geral
Álgebra
Estrutura da Matéria I

1º
sem

Estrutura da Matéria I

2º
sem

Estrutura da Matéria II

Física Aplicada p/ Licenciatura
Psicologia da Educação

Física Aplicada p/ Licenciatura
Psicologia da Educação

1º
sem

Instrumentação para o Ensino
História das Ciências Físicas
Didática
Prática de Ensino

2º
sem

Instrumentação para o Ensino
Física Teórica para Licenciatura
Didática
Prática de Ensino
Administração Escolar

Análise III
Física Ondulatória
Física Matemática I
Estrutura da Matéria II
Análise III
Física Ondulatória
Física Matemática II *
Eletromagnetismo
História das Ciências Físicas
Introdução à Mec. Quântica
Termodinâmica
Eletrônica*
Física Tecnológica*
Eletromagnetismo
Introd. à Fis. do Estado Sólido
Introdução à Física Nuclear
Termodinâmica
Eletrônica*
Física Tecnológica*
Teoria dos Grupos *

Tabela 5.5: Estrutura curricular do curso de Física da FFCLUSP – 1966/196721

Verificamos que as estruturas curriculares sofreram profundas modificações em
relação à de 1954, tendo sido progressivamente toda reformulada, além da divisão por
semestres. Os dois primeiros anos da licenciatura e do bacharelado são praticamente

21

As disciplinas obrigatórias que estão destacadas nessa tabelas são as que contemplam
conteúdos de Física Nuclear, com exceção às disciplinas introdução à Mecânica Quântica e à
Introd. à Fis. do Estado Sólido que estão em ‘itálico’ do 4º ano do bacharelado. As disciplinas
com asterisco (*) são optativas.
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idênticos, com exceção que só na licenciatura temos no 1º ano a disciplina Física
Moderna e no Bacharelado no 2º ano a disciplina Álgebra, os terceiros e quartos anos
são significativamente diferente para os dois cursos.
Em relação às disciplinas que contemplam a FMC na licenciatura temos quatro
disciplinas: Física Moderna, Estrutura da Matéria I e II e Física Teórica, destacamos
que todas elas contemplam conteúdos de Física Nuclear. No bacharelado, temos
cinco disciplinas: Estrutura da Matéria I e II, Introdução à Mecânica Quântica
Introdução à Física do estado sólido e Introdução à Física Nuclear, destacamos que
apenas três contemplam conteúdos de Física Nuclear. Apresentamos na tabela 5.6 as
ementas dessas disciplinas22.

Física Moderna

1 semestre
Licenciatura

A Física, seus objetivos e métodos. A natureza ondulatória e corpuscular
da luz. Idéia de complementaridade. Teoria atômica da matéria. Descrição
microscópica e macroscópica dos fenômenos. Teoria Ondulatória da
matéria. Mecânica clássica e mecânica quântica. Complementaridade e
indeterminação. Teoria da Relatividade Restrita. Invariância das equações
de Física. Partículas elementares. Propriedades. Criação e destruição.
Fenômenos atômicos. A Física e a Química. Fenômenos nucleares. Forças
nucleares, estrutura nuclear. Energia Nuclear. (Radioatividade natural. Lei
da desintegração radioativa, transmutação de elementos. Número atômico e
número de massa: estrutura do núcleo atômico. Energia de ligação.
Repulsão coulombiana e forças nucleares. Desintegração nuclear e a
equivalência entre massa e energia. Balanço energético. Energia nuclear.
Reatores e centrais nucleares). Gravitação, eletromagnetismo e forças
nucleares. O problema da teoria unitária dos fenômenos físicos
Estrutura da Matéria

2 semestres
(inclui
laboratório)

Bacharelado

A teoria atômica e a química. Noções sobre a teoria cinética dos
gases Natureza corpuscular da eletricidade. Natureza Quântica da luz.
Modelos atômicos. Noções da teoria da relatividade. Raios X. Natureza
ondulatória da matéria. Estatísticas quânticas. Noções de Física Nuclear*.
Partículas elementares. Raios cósmicos. Detectores de partículas.
(*Noções de Física Nuclear: O nêutron. Radioatividade alfa, beta e gama,
captura K, conversão interna em elétrons e pares. Energia de ligação
nuclear. Reações nucleares. Forças nucleares; o méson. Espalhamento

22 A ementa da disciplina Introdução à Física Nuclear não foi alterada desde meados da
década de 70 à 1992.
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e
Licenciatura

nuclear. reações nucleares. Aceleradores de partículas. Fissão; reatores
nucleares. O neutrino; não conservação de paridade. Energia estelar.)

Física Teórica para Licenciatura
1 semestre

Licenciatura

Relatividade Restrita. Partículas Elementares. Máquinas da Física
Nuclear (Os primeiros aceleradores; Desenvolvimento dos aceleradores
circulares; Extensão às energia Ber.; Câmara de bolhas). Paridade e
Ressonâncias

Introdução à Física Nuclear

1 semestre

Bacharelado

Raio nuclear, densidade da matéria nuclear, momento angular, momentos
magnéticos e elétricos. Valores Q, energia de ligação e separação,
instabilidade estrutural e beta, fissão e fusão. Decaimento radioativo.
Modelo de gota líquida, as parábolas de massa. Modelo de partícula
única...Spins e energias dos estados. Modelo coletivo. Taxas de transição
gama, conversão interna, isomerismo, correlação angular, efeito
Mossbauer. Decaimento beta de fermi, valor Ft. Decaimento alfa.

Tabela 5.5: Ementas das disciplinas que contemplam a Física Nuclear do curso de Física
da FFCLUSP – 1966/196723

Podemos verificar que de fato nessa época os conteúdos de Física Nuclear se
destacavam, tanto no bacharelado como na licenciatura, em relação aos outros
conteúdos de FMC contemplados na estrutura curricular. Construímos o gráfico 5.1
que expressa a porcentagem, tanto para o bacharelado, como para a Licenciatura, das
disciplinas obrigatórias que abordam a Física Nuclear em relação às de Física
Clássica.

23

Destacamos na tabela 5.5 os conteúdos sobre Física Nuclear.
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Gráfico 5.1: Porcentagem, das disciplinas obrigatórias que abordam a Física Nuclear em
relação às de Física Clássica.

Destacamos que nessa época os conteúdos de FMC tinham um espaço
comparativamente grande em relação aos dias atuais, considerando todas as
disciplinas obrigatórias da licenciatura 13% abordavam tópicos de FMC (26 disciplinas
de física Clássica e 4 de FMC) e no bacharelado 14 % contemplavam conteúdos de
FMC (25 disciplinas de física Clássica e 5 de FMC). Apresentamos no gráfico 5.2 a
porcentagem das disciplinas que abordam a Física Nuclear em relação às disciplinas
que contemplam a FMC

Licenciatura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bacharelado

100

60

Fís. Nuclear

Gráfico 5.2: Porcentagem das disciplinas que abordam a Física Nuclear em relação às de
FMC
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Dentre as disciplinas obrigatórias que abordavam FMC em 1966/67, tanto na
Licenciatura como no bacharelado, verificamos que a Física Nuclear estava presente
na Licenciatura em 100% das disciplinas e no bacharelado em 60% (três de cinco
disciplinas), quase metade comparada à Licenciatura, isso nos mostra a importância
dos conteúdos de Física Nuclear, na época em destaque, sendo abordados na maioria
das disciplinas que inseriam conteúdos de FMC.
Essa proporção se manteve praticamente de 1967 a 1992, quando o curso de
Física no IFUSP foi reestruturado e a Licenciatura e o Bacharelado passaram a ter
ingressos separados no vestibular o bacharelado foi estruturados em blocos, ênfases
e habilitações, deixando de contemplar obrigatoriamente as disciplinas de Física
Nuclear.
O decreto24 nº 52.326, de 16 de dezembro de 1969, aprova o estatuto da
Universidade de São Paulo, em relação às unidades, de acordo com os artigos 4º e 5º
se estabelecem seus institutos, faculdades e escolas, todos de igual hierarquia e
organizados em função da natureza e fins de suas atividades, constituem então as
unidades universitárias no campus “da Capital” e, o Instituto de Física foi oficializado,
entre os 33 presentes nesse decreto.

Reforma curricular e separação dos cursos de bacharelado e licenciatura
Em 1993 ocorre uma das mais significativas alterações na graduação em
Física, quando a licenciatura e o bacharelado passam a ter ingressos separados no
vestibular. E, como decorrência, essa mudança alterou significativamente as grades

24

Disponível em <http://www.leginf.usp.br/?historica=decreto-no-52-326-de-16de-dezembro-de-1969>. Acesso: 25/05/2015.
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curriculares e, em especial, em relação às disciplinas obrigatórias que abordam a FMC
e a Física Nuclear.
No que se refere à Física Moderna, a licenciatura volta a ter dois semestres de
Física Moderna I e II, um semestre de Laboratório de Física Moderna. Passa a ser
oferecida uma disciplina específica de Relatividade, em um semestre, distintas das
outras disciplinas que outros conteúdos de FMC. Apenas na disciplina Física Moderna
II e no Laboratório, encontramos alguns conteúdos de Nuclear, com participação
pequena na ementa da disciplina. Apresentamos as ementas das disciplinas
obrigatórias da Licenciatura, que contemplam a Física Nuclear na tabela 5.6:

Física Moderna II

1 semestre
Licenciatura

Quantização do momento angular. Experiência de Stern Gerlach. O
spin do elétron. Os momentos de dipolo magnético do elétron. Partículas
idênticas. Indistinguibilidade. Princípio de Pauli. Noções de estatísticas
quânticas. Átomos de muito elétrons. O íon. Moléculas. Poços duplos e
múltiplos Potencial periódico. Bandas de níveis. Cristais iônicos e
covalentes. Prop. elétricas dos semicondutores. Condução elétrica em
metais. Resistividade. Noções de supercondutividade. Semicondutores.
Junções p-n. Propriedades gerais do núcleo atômico. Forças entre
nucleons. Energia de ligação nuclear. Radioatividade. Fissão. Fusão.
Reações nucleares. Interação de partículas carregadas e nêutrons com a
matéria. Fenomenologia de partículas elementares. Aceleradores.

Lab. de Física Moderna

1 semestre
Licenciatura

Experimentos oriundos das áreas de física atômica, matéria
condensada e física nuclear. Devem ser realizadas cerca de seis
experiências por semestre. Exemplos: 1) Espectroscopia ótica. As linhas do
hidrogênio. 2) Detecção de raios X e gama - Espectroscopia de raios x e
gama. 3) Efeito Hall. 4) Efeito Mossbauer. 5) Difração de raios X e de
elétrons. 6) Detecção de partículas carregadas. Desintegrações nucleares.
Produção de radiosótopos e aplicações. 7) Interação da radiação com a
matéria (absorção, atenuação, etc.)

Tabela 5.6: Ementas das disciplinas que contemplam a Física Nuclear do curso de
Licenciatura em Física IFUSP–199325

25

Destacamos na tabela 5.5 os conteúdos sobre Física Nuclear.
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No bacharelado, as mudanças são mais significativas. O curso é totalmente
reestruturado em blocos, com diferentes ênfases e 5 habilitações: Pesquisa básica em
Física; Física aplicada e instrumentação; Microeletrônica; Oceanografia Física e
Astronomia. A disciplina de Introdução à Física Nuclear, que era obrigatória em 1967,
passa a ser uma disciplina eletiva optativa e, como outras, é parte de um bloco
segundo opção do aluno nas diferentes modalidades do curso.
Verificamos, pelo manual do curso de Bacharelado (1998), que para concluir o
curso o Bacharel, dentre os seis blocos, ele deveria cursa duas disciplinas eletivas do
bloco A, totalizando 8 créditos, ou seja, duas disciplinas já que as três disciplinas que
são disponibilizadas nesse bloco possuem 4 créditos cada, temos: 1. Introdução à
Física do estado sólido; 2. Introdução a Física atômica e molecular e 3. Introdução à
Física Nuclear, portanto nessa época um bacharel que não optasse por cursar a
disciplina de Física nuclear, concluiria o curso sem esse conteúdo.
Sistematização
Na tabela 5.6 apresentamos uma síntese das disciplinas obrigatórias do
bacharelado e da licenciatura que abordam conteúdos da FMC, ao longo dos anos,
dividindo nos quatro períodos, destacando as disciplinas que contemplam conteúdos
de Física Nuclear.
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LICENCIATURA

1º

2º

BACHARELADO

1934 -1937

Teorias Físicas e História da Física

1942 - 1948

Física Teórica

1954

Física Teórica

196226

Estrutura da Matéria

Estrutura da Matéria

1965

Estrutura da Matéria
(2 semestres, com lab.)

Estrutura da Matéria
(2 semestres, com lab.)

Física Teórica para Licenciatura

Física Teórica

Estrutura da Matéria
(2 semestres, com lab.)

Estrutura da Matéria
(2 semestres, com lab.)

Física Teórica para Licenciatura

Introdução à Mecânica Quântica

Períodos

196727
Física Moderna

Introdução à Física do Estado Sólido
Introdução à Física Nuclear

3º
1970 - 1984

Física Moderna I
Física Moderna II

Idem acima

Estrutura da Matéria I e II
(com lab.)

Estrutura da Matéria I e II
(com lab.)

1985 - 1992
Introdução à Física Moderna
(1 semestre)

Introdução à Mecânica Quântica
Introdução à Física Nuclear
Introdução à Física do Est. Sólido

Física V (Estrutura da Matéria)
199328 - 1995

4°

Física Experimental V
Introdução à Física Moderna
(1 semestre)

1993 - 2005

Relatividade
Física Moderna I
Física Moderna II
Lab. de Física Moderna

Física V (Estrutura da Matéria)
(1 semestre)
Física Experimental V
(1 semestre)
Introdução à Física Quântica

Tabela 5.6: Disciplinas Obrigatórias que abordam a Física Moderna no curso de
Física da USP

26

CFE regulamenta currículo mínimo obrigatório para a Licenciatura em
Física, juntamente com as disciplinas pedagógicas.
27

Mudanças importantes. Cursos semestrais. Bacharelado e Licenciatura se
diferenciam mais. Pré-requisitos
28

Licenciatura e Bacharelado passam a ter ingressos separados no vestibular.
O Bacharelado é reestruturado em blocos/ênfases/habilitações
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No primeiro período, com uma grade única para os bacharéis e Licenciados,
existia apenas uma disciplina que contemplava conteúdos de FMC. Em relação ao
segundo período, as estruturas curriculares da Licenciatura e do Bacharelado eram
muito semelhantes. No terceiro período, podemos perceber que desde 1967 a 1992 o
bacharelado, mesmo com a criação do IFUSP permaneceu com as mesmas
disciplinas, no que diz respeito aos conteúdos, com alterações apenas nas
designações das disciplinas.
Entre 1993 a 1995, tivemos um período de “transição” na Licenciatura, e sua
estrutura curricular só ficou consolidada a partir de 1995, seguindo a mesma forma
que permanece aproximadamente até os dias atuais.
Destacamos que um bacharel, que não opte por cursar disciplinas eletivas que
abordam conteúdos de Física Nuclear, pode concluir o curso sem contemplar esses
conteúdos. Esse formato do curso do bacharelado, com essas disciplinas eletivas
(obrigatórias nesses blocos) desaparecem quando caem essas habilitações a partir de
2006. Analisaremos as estruturas curriculares atuais no capítulo 7. Apresentamos no
gráfico 5.2 a porcentagem das disciplinas que abordam a Física Nuclear em relação às
disciplinas que contemplam a FMC em cada período.

Licenciatura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100 100

100 100

Bacharelado

100

60
25
0

1º

2º

3º

4º

Gráfico 5.2: Porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a Física
Nuclear em relação às de FMC nos quatro períodos
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Podemos verificar que os conteúdos de Física Nuclear foram diminuindo com o
passar dos anos, nas disciplinas obrigatórias, até “desaparecer” para o bacharelado no
quarto período. Nos dois primeiros períodos, todas as disciplinas que abordavam
conteúdos de FMC contemplavam assuntos da Física Nuclear, no terceiro período
apenas o bacharelado diminui para 60%. E no último período, a partir de 1993, os
conteúdos de física Nuclear permanecem somente nas disciplinas obrigatórias da
Licenciatura, com 25% em relação aos outros temas.

5.3: Síntese
Esse levantamento nos mostra que a Física Moderna, no curso de Física da
USP, desde a criação do curso de Física, na década de 1930, ocupou espaço
relativamente reduzido em relação aos conteúdos de Física Clássica. Uma disciplina
com o nome Física Moderna só aparece na Licenciatura em 1967. Até então, o que
podemos entender por física moderna distribuía-se entre os cursos de Teorias Físicas,
Física Teórica e Estrutura da Matéria.
No bacharelado a disciplina de Estrutura da Matéria (I e II) existe pelo menos
desde o início dos anos 60, apenas mudou de nome (para Física V) após a reforma
curricular em 1993 e na licenciatura alterou o nome algumas vezes ao longo dos anos.
O laboratório parece ter sido introduzido, pelas informações que conseguimos
coletar, no final da década de 1960 em Estrutura da matéria, permanecendo ao longo
dos anos nessa disciplina e só passa a existir como disciplina específica a partir da
reforma curricular em 1993, tanto na Licenciatura (Laboratório de Física Moderna)
como no bacharelado (Física Experimental V). Como verificamos nas várias ementas
das disciplinas Estrutura da Matéria e Físicas Modernas predominam os conteúdos de
Mecânica Quântica.
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Na década de 1960, os conteúdos de Física Nuclear são contemplados na
disciplina Estrutura da Matéria, que tem em sua ementa um tópico denominado
Noções de Física Nuclear, depois em Física Moderna, com um tópico de Fenômenos
Nucleares. Na mudança curricular realizada em 1966, no Bacharelado, além das duas
disciplinas estrutura da matéria I e II é incluída uma específica de Introdução à Física
Nuclear, juntamente com Introdução à Mecânica Quântica e Introdução à Física do
Estado Sólido.
Em meados da década de 1970, os cursos de Estrutura da Matéria I e II saem
da grade da Licenciatura, apenas alterando seus nomes para Física Moderna I e II,
permanecendo assim até 1985, quando volta a ser denominada Estrutura da Matéria I
e II incluindo a disciplina Introdução à Física Moderna, apenas nessa última são
contemplados na ementa alguns tópicos de Física Nuclear.
O Bacharelado não sofre mudanças em relação ao período anterior, até início
da década de 1990. Em meados de 1970 até início da década de 1990, na
Licenciatura, Física Moderna só é oferecida em um semestre com o nome de
Introdução à Física Moderna, mantendo, juntamente com Estrutura da matéria, alguns
conteúdos de Física Nuclear.
Desde a “criação do IFUSP”, até o início da década de 90, as estruturas
curriculares, tanto da licenciatura, como do bacharelado, não sofreram grandes
modificações, em relação aos temas contemplados em disciplinas obrigatórias, tanto
no bacharelado como na licenciatura.
Logo após a reforma nos cursos de graduação, em 93, quando os ingressos no
vestibular passam a ser separados, na licenciatura, voltam a Física Moderna I e II,
com laboratório de Física Moderna. No Bacharelado a disciplina de Introdução à Física
Nuclear deixa de ser obrigatória.
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No que tange à Física Nuclear, verificando as ementas, o espaço ocupado foi
se reduzindo ao longo dos anos nas disciplinas que abordavam conteúdos de FMC e
nem se pode garantir que, no quarto período, para alguns alunos, tenha sido nulo,
uma vez que nessas disciplinas os poucos tópicos presentes nas ementas podem não
ter sido tratados no curso.
Ressaltamos que em 1930 a Física Nuclear se destacava em relação aos
outros conteúdos sendo abordada em cinco dos nove conteúdos contemplados nessa
única disciplina que abordava temas de FMC, ou seja, dentre os conteúdos de FMC a
porcentagem destinada à Física Nuclear era de (56%).
Em 1954 a única disciplina, Física Teórica, que aborda de fato conteúdos de
Física Moderna, também contempla conteúdos de Física Clássica, ou seja, dentro
dessa disciplina é destinada aos conteúdos de FMC uma porcentagem de 74%. Em
relação à Física Nuclear, se considerarmos somente os conteúdos de FMC, sua
presença se reduz consideravelmente sendo contemplada em apenas 6% dos
assuntos de FMC. Esse fato nos indica que comparada à primeira estrutura curricular
de 1934, na qual dentre os conteúdos de FMC a Física Nuclear era contemplada em
56%, ocorreu uma redução enorme.
Destacamos que a Relatividade não estava presente no primeiro período, ou
seja, desde 1930 a 1954, o que demonstra que nessa época a Relatividade não era
considerada como um assunto de “Física Moderna”. Além disso, na estrutura curricular
de 1966 a Relatividade era contemplada, na disciplina Estrutura da matéria, em
apenas um tópico (8%) entre os 13 presentes na ementa.
Na década de 60, quando os conteúdos de Física Nuclear tiveram uma
grande presença nos currículos, ressaltamos que os auxílios governamentais, mais
importantes na época, eram destinados ao departamento de Física Nuclear, o que
hoje em dia não ocorre no IFUSP, portanto talvez a grande presença da Física Nuclear
nas estruturas curriculares do curso de Física refletia o que se passava nesse período.
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A partir da reforma de 1966 as estruturas curriculares sofreram profundas
modificações em relação à de 1954, foi praticamente toda reformulada, além da
divisão por semestres. Verificamos que de fato nessa época os conteúdos de Física
Nuclear se destacavam, tanto no bacharelado como na licenciatura, em relação aos
outros conteúdos de FMC contemplados na estrutura curricular.
Dentre as disciplinas obrigatórias que abordavam FMC em 1967, tanto na
Licenciatura como no bacharelado, verificamos que a Física Nuclear estava presente
na Licenciatura em 100% das disciplinas e no bacharelado em apenas 60%, quase
metade comparada à Licenciatura, isso nos mostra a importância dos conteúdos de
Física Nuclear, na época em destaque, sendo abordados na maioria das disciplinas
que inseriam conteúdos de FMC.
De fato Física Nuclear teve “ápice”, no final da década de 60, refletindo o que
vivia na pesquisa científica e na própria sociedade nesse período, no Brasil e no
mundo. Na USP, período em que foram construídos aceleradores, criado o IPEN, com
um expressivo número de pesquisadores nessa área, que recebia grandes incentivos
e era a “estrela” da Física. Além disso, foi feito o acordo nuclear Brasil-Alemanha e
construídas as Usinas de Angra dos Reis.
Essa proporção entre os conteúdos de Física Nuclear em relação aos de FMC
se manteve parcialmente de 1967 a 1992, quando o curso de Física no IFUSP foi
reestruturado e a Licenciatura e o Bacharelado passaram a ter ingressos separados
no vestibular o bacharelado foi estruturados com as habilitações, deixando de
contemplar obrigatoriamente as disciplinas de Física Nuclear.
A partir da década de 90, ainda que a pesquisa a Física Nuclear foi “pouco a
pouco” perdendo esse lugar de destaque como questões centrais, no sentido da
natureza da pesquisa, e se “dividindo” em outras áreas como física de partículas, física
teórica entre outras. Mas, questões que envolvem seus conhecimentos científicos e
tecnológicos da Física Nuclear, como por exemplo, a demanda de energia, polêmicas
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sobre uso da energia nuclear, acidentes em reatores, questões bélicas e sociais se
mantém presentes até hoje.
No entanto, acreditamos que a importância da Física Nuclear após 1993,
quando ela não é uma disciplina obrigatória e diminui significativamente sua presença
na Licenciatura nas estruturas curriculares atuais ainda são de grande importância,
pois desde o final do século XX até atualmente essas questões continuam relevantes
e são fundamentais na compreensão nos debates atuais em diversos níveis, notícias
etc.
A conclusão mais evidente e importante é que, ainda assim, pode terminar o
curso com muito poucas noções de Física Nuclear. Ou seja, mesmo em uma
instituição como a USP, berço da pesquisa em Física Nuclear do Brasil, é possível que
um licenciado ou um bacharel em Física seja formado e exerça suas funções como
professor ou pesquisador, praticamente sem esse conhecimento. Pois, apesar da
Física Nuclear ainda estar presente nas disciplinas obrigatórias da Licenciatura no final
do século XX seu espaço foi reduzido demasiadamente.
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CAPÍTULO 6:
A Física Moderna e Contemporânea nos Livros
didáticos do Ensino Superior de Física

No capítulo 4, analisamos a evolução histórica da forma como a Física
Moderna foi contemplada nos primeiros livros didáticos do Ensino Superior. Naquele
momento, nosso objetivo foi verificar como os conhecimentos da Física Moderna
foram sendo constituídos e selecionados desde as primeiras edições, década de 20,
até a década de 60.
Acreditamos que para acompanhar o estabelecimento da FMC como
conhecimento escolar no ensino superior, é importante analisar também os livros
didáticos atuais, que abordam esse conhecimento. Essa análise pode permitir verificar
tanto a evolução e transformações ocorridas nos últimos 50 anos, como a existência
ou não de algum consenso quanto à compreensão atual do que seja a tal FMC.
No presente capítulo, inicialmente analisaremos obras atuais diferenciadas,
que não fazem parte de uma coleção como, por exemplo, a obra de Eisberg (que não
aborda as outras áreas da Física Clássica como a Mecânica, a Termodinâmica, a
Ótica, o Eletromagnetismo, entre outras, ou seja, são obras específicas de um volume
que abordam apenas temas da Física Moderna). Iniciaremos a análise por essas
obras, pois esses livros didáticos específicos que abordam apenas conteúdos da FMC
constituem uma ponte mais direta com os livros didáticos da década de 60 que
analisamos no final do capítulo 4.
Ainda nesse capítulo, em uma segunda etapa, analisaremos a presença da
Física Moderna em coleções atuais utilizadas nas Universidades brasileiras, em geral
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em diversas disciplinas. Nessas coleções, adotadas pelas instituições de Ensino
Superior, não somente para a formação de Físicos, mas também engenheiros e áreas
afins, o objetivo é verificar de que forma o conhecimento sobre o que é a Física
Moderna é tratado, e a maneira que ele está, ou não, consolidado.
6.1- Livros didáticos Ensino Superior: Estratégia de análise
Para investigar como está constituída a Física Moderna como conhecimento
escolar no ensino superior, analisamos as obras atuais que contemplam esse
conteúdo. Ao realizar a seleção dos livros nos deparamos com um problema inicial,
pois há níveis diferentes de abordagem da Física Moderna nas obras do Ensino
Superior, portanto separamos nossa análise em duas categorias: os livros específicos
e as coleções didáticas atuais.
Nossa análise será realizada, da mesma maneira que fizemos no capítulo 4.
Caracterizaremos inicialmente os aspectos gerais das obras e, em seguida, focaremos
nos aspectos mais particulares e específicos que estão relacionados com a
abordagem do autor, sobre os aspectos científicos, tecnológicos e sociais presentes
nos livros. Ressaltamos que, primeiramente, analisaremos todos os conteúdos da
FMC e, em seguida, realizaremos uma análise mais pormenorizada sobre a Física
Nuclear.
Para organizar a coleta de dados, elaboramos fichas individuais29 dos livros
analisados, com os índices de cada livro, descrevendo detalhadamente a divisão dos
capítulos e identificando a maneira pela qual a Física Moderna está inserida nessas
obras. Com esse objetivo, explicitamos o número de capítulos, suas divisões, temas e
conteúdos abordados e a extensão com que esses temas foram tratados, expressa
pelo número de páginas.
Para compor uma amostra representativa das coleções atuais que abordam o
conteúdo da Física Moderna e Contemporânea selecionamos, como objeto de
29

Estas fichas encontram-se no Anexo 3: Fichas individuais dos livros de Ensino Superior
analisados
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pesquisa dessa primeira análise, os livros didáticos de Física comumente mais
utilizados30 nos cursos de Física do Ensino Superior, nas disciplinas que abordam a
Física Moderna, das Universidades brasileiras. Os livros específicos, que analisamos,
estão caracterizados na Tabela 6.1

Nome da obra

Autor (es)

Física Quântica

EISBERG, Robert;
RESNICK, Robert.

Modern Physics
(4ª ed.)

THORNTON, Stephen T.;
REX, Andrew.

Física Moderna

TIPLER, Paul A.;
LLEWELLYN Ralph A.

Editora
Campus

Como iremos nos referir, ao longo
do trabalho
Eisberg
(1979)

Brooks/Col,
Cengage
Learning

Thornton
(2013)

LTC

Tipler e Llewellyn 31
(2001)

Tabela 6.1: Livros didáticos específicos de Física do Ensino Superior

Como já destacamos iniciaremos pelos livros Física Quântica de Eisberg e
Resnick (1979), Física Moderna de Tipler e Llewellyn (2001) e Modern Physics de
Thornton e Rex, que são utilizados nos cursos de Física, nas disciplinas de Física
Moderna e abordam temas específicos da FMC com maior detalhamento e
profundidade. Após a análise dessas três obras, analisaremos separadamente a
abordagem da FMC nas seis coleções que, em outros volumes, apresentam os
conteúdos da Física Clássica, essas obras estão apresentadas na tabela 6.2.

30

Ementas dos cursos superiores que indicam como livro texto, nas disciplinas de FMC, os livros que
selecionamos para a análise:
<http://fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/14/ementas_licenciatura_fisica.pdf>
<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/heurison/arquivos/files/240_736%20Fisica%20Moderna%20I.pdf>
<https://ead.ufsc.br/fisica/files/2013/08/PPP_2013.pdf>
<http://www.if.ufrj.br/~micha/ensino/Disciplinas/FM1/fm1_20112.html>
<http://www.ct.utfpr.edu.br/deptos/dafis3/Documentos/planos_matriz_596/periodo_7/FI67E%20%20FUNDAMENTOS%20DA%20TEORIA%20DA%20RELATIVIDADE%20E%20DA%20FISICA%20QUA
NTICA.pdf>
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/207745/mod_resource/content/0/F%C3%ADsica%20Moderna
%20II%20-%20Informa%C3%A7%C3%B5es.pdf>
<http://diacca.ifrn.edu.br/wiki/lib/exe/fetch.php?media=cursos:superior:fisica:licenciatura_fisica_jun2009_fi
nal-ementas.pdf>
<http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/3186> Acesso em: 20/04/2015.
31

Para se referir a essa obra iremos utilizar o nome dos dois autores, para distinguir da outra
obra das coleções que possui o Tipler também como um dos autores.
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Nome da obra

Autor (es)

Editora

Curso de Física básica

Herch Moysés Nussenzveig

Blucher

Como iremos nos
referir, ao longo
do trabalho
Moysés
(1988)

Física 2 e Física 4 32
Princípios de Física 1 e 4 37

Física para cientistas e
engenheiros 1 e 4 37
Física IV 33

David Halliday; Robert Resnick;
Kenneth K. Krane,
Raymond A. Serway; John W.
Jewett,

LTC
Thomson
Learning

Paul Allen Tipler; Gene Mosca

LTC

Hugh D. Young; Roger A.
Freedman

Addison
Wesley

Halliday
(2010)
Serway
(2007)
Tipler
(2011)
Young
(2009)

Tabela 6.2: Livros didáticos das coleções de Física do Ensino Superior

6.2- A presença da FMC e da Física Nuclear em livros específicos de FMC do
Ensino Superior

Analisamos a abordagem da FMC nas três obras específicas, apresentadas na
Tabela: 6.1 que são utilizadas nos cursos de Física do Ensino Superior. Realizamos
inicialmente uma análise que denominamos de temática, na qual procuramos detalhar
os temas abordados pelas três obras. Para isso, escolhemos alguns indicadores como
os conteúdos de FMC abordados, a extensão e a profundidade na apresentação dos
conteúdos em cada obra, a seleção e organização dos conteúdos, além da relação
entre a distribuição entre teoria e exercícios, após essa análise dos conteúdos de
FMC, realizaremos uma análise específica dos conteúdos de Física Nuclear.
Apresentamos na tabela 6.3 a estrutura dos livros explicitando os capítulos e a
sequência, destacamos os conteúdos de Física Nuclear.

32

Analisamos o volume 2 do Halliday e o volume 1 do Tipler e do Serway, pois essas obras abordam a
Relatividade separada dos conteúdos de FMC, que estão presentes no último volume da coleção
33

Tradução, adaptada, do SEARS, Francis / ZEMANSKY, Mark Waldo.
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Tabela 6.3: Estrutura das três obras analisadas

Inicialmente podemos perceber que a obra de Eisberg não aborda a
Relatividade, Astrofísica e Cosmologia. Isso se justifica pelo próprio nome do livro:
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Física Quântica: átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleo e Partículas. Podemos verificar
também que a Física Nuclear está inserida nas três obras, depois da Física do Estado
Sólido e antes da Física de Partículas, sendo os últimos assuntos a serem abordados.
As obras de Tipler e Llewellyn e de Thornton possuem a mesma organização
dos conteúdos, ambas iniciam com a Relatividade e seguem com uma distribuição
idêntica, origem de Mecânica Quântica, Estrutura atômica, conteúdos específicos da
Mecânica Quântica, Física Estatística, Moléculas e sólidos, Física Nuclear, Física de
Partículas e Astrofísica e Cosmologia.
A única diferença entre elas é que Thornton aborda a Relatividade Geral antes
de Cosmologia e Astrofísica, enquanto Tipler e Llewellyn abordam esses temas no
segundo capítulo, na sequência de Relatividade Restrita.
Apesar dos nomes dos capítulos e as subdivisões serem diferentes, se
analisarmos na íntegra34 o que á abordado em cada capítulo os conteúdos são, como
já destacamos, os mesmos. Organizamos a distribuição dos assuntos em sete
temáticas: 1.Física Quântica; 2.Relatividade; 3.Moléculas e sólidos; 4.Física Nuclear;
5.Estrutura atômica, 6.Física de Partículas e 7.Cosmologia e Astrofísica.
Para uma análise preliminar, em relação ao conjunto das três obras,
apresentamos no gráfico 6.1 a distribuição percentual dos temas abordados nesse
conjunto, após essa consideração mais geral, detalharemos a distribuição desses
assuntos em cada uma dessas obras, destacamos que nessa análise consideramos
apenas as páginas destinadas à teoria, iremos analisar os exercícios mais adiante.

34

Estas fichas encontram-se no Anexo 4: Fichas individuais dos livros de Ensino Superior
analisados
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Gráfico 6.1: Distribuição percentual da abordagem teórica de cada tema no conjunto das
obras.

Considerando o conjunto das obras, verificamos que a Física Quântica e o
assunto mais abordado (34%), Moléculas e sólidos, Física Nuclear e Estrutura atômica
apresentam praticamente a mesma presença (15%), seguido por Relatividade (10%),
Física de Partícula (7%) e Cosmologia e astrofísica (4%). Mas, isso não reflete a
abordagem desses conteúdos em cada obra, principalmente em relação aos
conteúdos

de

Relatividade,

Estrutura

atômica

e

Cosmologia

e

Astrofísica,

justificaremos a seguir o motivo dessa observação.
Apresentamos no Gráfico 6.2 a distribuição percentual da abordagem teórica
de cada tema, em relação ao número total de páginas destinadas à abordagem
teórica, nas três obras. A opção pela apresentação em termos da porcentagem se
deve ao fato das obras serem apresentadas em formatos distintos a de Eisberg e
Resnick (tamanho A5) e Tipler e Llewellyn e Thornton e Rex (tamanho A4).
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Gráfico 6.2: Distribuição percentual da abordagem teórica de cada tema, em relação ao
número total de páginas destinadas à abordagem teórica, nas três obras.

Inicialmente, antes de realizar uma análise detalhada da distribuição
apresentada no gráfico 6.2, são necessárias algumas considerações. Nas três obras, o
conteúdo de Física Quântica se apresenta em destaque, principalmente na obra de
Eisberg. Como já ressaltamos isso se deve, pois como os próprios autores justificam
no prefácio, o objetivo da obra é apresentar os elementos da Física Quântica.
O objetivo básico deste livro é apresentar tratamentos válidos e claros
das propriedades de quase todos os sistemas quânticos importantes,
do ponto de vista da mecânica quântica elementar. [...] Ao fazer isto,
esperamos que este livro se adapte bem às atitudes dos estudantes
atuais em um curso final de fenômenos da física quântica. (EISBERG;
RESNICK, 1979, p.7, grifos nossos.)

Podemos verificar uma distribuição diferenciada em relação à obra de Eisberg
com as outras duas, de maneira que não podemos “compará-lo” no mesmo nível de
análise com os outros dois livros específicos, que têm como título “Física Moderna”.
Verificamos essa discrepância também em relação ao tema de Relatividade, que está
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presente na obra de Eisberg apenas em 3% dos conteúdos como um dos apêndices,
dos treze apresentados. Os autores destacam a questão da Relatividade no prefácio:
Para instrutores que exijam um tratamento da relatividade especial
mais compreensível do que o que é dado no Apêndice A, mas
semelhante em nível e em estilo pedagógico a este livro,
recomendamos usar além deste o livro Introdução à Relatividade
Especial, de Robert Resnick. (EISBERG; RESNICK, 1979, p.7, grifos
nossos)

O segundo conteúdo mais abordado na obra de Eisberg é a estrutura atômica
(21%), seguido de Física Nuclear (17%) e Moléculas e sólidos (13%) e, como também
já destacamos, essa obra não contempla os conteúdos de Astrofísica e cosmologia. A
distribuição percentual dos assuntos na obra de Eisberg está coerente com o título da
obra: Física Quântica: átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleo e Partículas.
Apesar da obra de Eisberg possuir objetivos diferenciados em relação às
outras duas, além de ter sido publicada do final da década de 70 (1979) quase 20
anos antes das outras sua análise é justificada, pois essa obra é muito utilizada
atualmente, como referência bibliográfica, em todos os cursos de Física Moderna de
do Brasil nas disciplinas específicas de FMC e Mecânica Quântica.
Em relação às obras de Tipler e Llewenlly e Thornton, como já ressaltamos,
além delas apresentarem a mesma organização e seleção dos conteúdos, a
distribuição percentual que cada assunto está presente nas obras, em relação ao
conjunto de conteúdos de FMC é extremamente similar.
Ambos destinam 10% ao conteúdo de Estrutura atômica, 6% e 7% à
Cosmologia e Astrofísica, 16% e 15% à Física Nuclear, 16% e 14% à Relatividade,
17% e 15% às Moléculas e sólidos, 9% e 6% à Física de partículas, ou seja, as obras
de Tipler e Llewellyn e Thornton se diferenciam somente entre 1% a 3% na
distribuição percentual desses temas. Apenas em relação à Física Quântica eles
destoam, ainda que com uma diferença não considerável, em nosso ponto de vista,
Tipler e Llewellyn destina 27% a esse conteúdo e Thornton destina 32%.
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Nas duas obras o assunto com maior destaque é a Física Quântica.
Destacamos que apenas os temas de Física Nuclear e Física de partículas possuem
percentuais próximos. Apesar da obra de Eisberg ser do final da década de 70, ela é
muito utilizada ainda nos cursos do ensino superior e podemos verificar uma mudança
grande em relação, no decorrer desses 20 anos, a outras duas obras.
Para estabelecer uma primeira aproximação em relação ao tipo de abordagem
adotado por cada livro, analisaremos a porcentagem que cada livro destina à teoria e
aos exercícios. Esses dados são apresentados no gráfico 6.3.
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Gráfico 6.3: Distribuição percentual das páginas destinadas aos exercícios e à teoria nas
obras analisadas.

Verificamos que a distribuição, em termos da porcentagem de páginas que os
livros destinam à teoria e aos exercícios, não apresenta “tanta discrepância” em
relação às obras analisadas, sendo que a porcentagem destinada a abordagem
teórica, em torno de 83%, e aos exercícios 17%.
Após a análise da distribuição que cada obra destina à abordagem teórica,
para cada um dos temas (Gráfico: 6.2), caracterizamos também a porcentagem que
essas obras destinam aos exercícios para cada uma das sete temáticas. Esses dados
estão apresentados no gráfico 6.4.
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Gráfico 6.4: Distribuição percentual dos exercícios propostos de cada tema, em relação
ao número total de páginas destinadas aos exercícios propostos, nas obras.

Verificamos que apenas para os conteúdos de Física de partículas (6%), Física
Nuclear (14%) e Moléculas e sólidos (16%) as três obras destinam praticamente a
mesma porcentagem.
Pelas razões já explicitadas anteriormente, vamos realizar uma análise mais
específica para as obras de Tipler e Llewelly e Thornton, também em relação
distribuição percentual que cada obra destina aos exercícios e à teoria, notamos que é
praticamente a mesma. Elas só apresentam grandes discrepâncias em relação ao
tema de Física Quântica, 25% e 35%, respectivamente, e isso provavelmente estar
associado ao fato, destacado no gráfico 6.2, de que a obra de Thornton destina uma
porcentagem maior destinada à abordagem teórica desse conteúdo.

A presença da Física Nuclear nas obras específicas

Para realizar uma análise mais específica, pormenorizada, da abordagem dos
conhecimentos da Física Nuclear construímos, para as obras analisadas a tabela 6.4,
que indica o nome do capítulo em que o tema foi inserido, os assuntos presentes e a
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ordem seguida, ao tratá-los. Pretendemos verificar em que nível e de que maneira o
conteúdo de Física Nuclear foi abordado em cada livro didático, qual o tipo de
tratamento realizado e quais foram os aspectos privilegiados.
As três obras inserem a Física Nuclear em dois capítulos, na tabela 6.4
apresentamos os conteúdos abordados em cada obra, destacamos os aspectos
tecnológicos, políticos, sociais e históricos, presentes nas obras. Ressaltamos que
esses aspectos, em destaques, muitas vezes não estão presentes no índice, portanto
analisamos o que de fato esses capítulos contemplam.
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Tabela 6.4: Estrutura dos capítulos que abordam a Física Nuclear das obras
analisadas

Em relação à presença dos conteúdos de Física Nuclear nas obras analisadas,
podemos identificar que a maioria dos aspectos científicos são comuns nas três obras,
como por exemplo, a composição do núcleo, propriedades do núcleo no estado
fundamental, energia de ligação, radioatividade, atividade, meia vida, decaimento Alfa,
Beta e Gama, força nuclear, modelo de camadas e da gota líquida, reações de Fissão
e fusão nucleares e as especificidades de cada um desses tópicos.
Em relações aos aspectos tecnológicos, políticos, sociais e históricos,
presentes nas obras, podemos verificar que elas divergem. A obra de Eisberg apenas
insere os reatores nucleares, porém a abordagem que é realizada é somente técnica e
relacionadas aos aspectos teóricos (não sendo realizada nenhuma problematização
além dos aspectos científicos).
Devemos ressaltar que a obra de Eisberg original é de 1974, foi traduzida em
português somente em 1979, portanto, anterior ao acidente de Three Mile Island, em
1979, e o de Chernobyl, em 1986. No entanto, a questão bélica das bombas de
Hiroshima e Nagasaki, 1945, não foi citada e nem a datação por carbono 14, proposta
Willard F. Libby, pela primeira vez, no final da década de 40, entre outros. Nesse caso,
portanto, reafirma-se a clara separação entre os conhecimentos reconhecidos como
sendo da ciência e os conhecimentos relacionados a suas possíveis formas de
utilização.
Já nas outras duas obras alguns aspectos referentes a essas dimensões estão
presentes. As duas obras contemplam: Reatores nucleares: a segurança dos reatores
de fissão, os acidentes de Chernobyl e Three Mile Island, os efeitos biológicos da
Radiação, a Ressonância Magnética Nuclear e a datação por Carbono 14.

146

No entanto a obra de Thornton se destaca, em relação a de Tipler e Llewellyn,
pois além desses aspectos, também abordam: a detecção de Neutrino, a datação com
isótopos de chumbo, a formação e a idade da Terra, futuros sistemas de Energia
Nuclear, os primeiros reatores de fissão. Além de discutir aplicações na: medicina,
Arqueologia, arte, detecção crime, Mineração e Petróleo e materiais, inclusive a
tragédia nuclear de Fukushima. Porém, os aspectos sociais e políticos não estão
contemplados, como o caráter bélico, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o tratado
da não proliferação de armas, o lixo atômico etc. Ou seja, passam a ser incluídos os
aspectos em que conhecimentos da ciência são utilizados para além da própria física,
embora restringindo-se principalmente a características tecnológicas.
As obras específicas estão mais focadas nos aspectos científicos e
aprofundam especialmente a questão teórica dos conteúdos, em relação aos aspectos
tecnológicos, históricos. Os aspectos políticos e sociais, não são sequer mencionados.
No prefácio, as duas obras comentam sobre esses aspectos da Física Nuclear.
Em relação às mudanças particulares em relação à edição anterior, Thornton destaca
os capítulos que abordam a Física Nuclear:
Atualizamos nossa discussão sobre a detecção de neutrinos e massa
do neutrino, adicionada uma descrição da ressonância magnética
nuclear, e atualizado nossa discussão sobre usando decaimento
radioativo para estudar os mais antigos materiais terrestres. [...] sobre
as usinas nucleares que operam nos Estados Unidos e no mundo, a
tragédia induzida pelo tsunami no nuclear Fukushima Daiichi usina no
Japão. (THORNTON; REX, 2013, p.11, grifos nossos)

Em relação aos capítulos que abordam a Física Nuclear, de acordo com Tipler
e Llewellyn:
O capítulo 11 e 12 sobre Física Nuclear foram revistos [...] Os
fenômenos de fissão e fusão e as aplicações das reações nucleares
constituem o assunto predominante do nova edição [...] as interações
de partículas e radiação com a matéria e os efeitos biológicos da
radiação são tratados em Leituras Suplementares. (TIPLER;
LLEWELLYN, 2001, p.11, grifos nossos)
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Apresentamos no gráfico 6.5 a distribuição percentual das páginas destinadas
aos exercícios e à teoria nas obras analisadas, comparando a porcentagem dos
conteúdos de FMC com os específicos de Física Nuclear.
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Gráfico 6.5: Distribuição percentual das páginas destinadas aos exercícios e à teoria nas
obras analisadas, em específico para o conteúdo de Física Nuclear

Verificamos uma distribuição praticamente igual, em relação à distribuição
percentual entre teoria e exercícios, na FMC como um todo e, em específico, para a
Física Nuclear nas três obras. Como podemos verificar no gráfico 6.4 isso não ocorre
para os outros assuntos da FMC.

Contextualização dos prefácios das obras específicas
Analisando os prefácios das obras atuais verificamos algumas preocupações
dos autores, que não estavam presentes primeiros livros didáticos, analisados no
capítulo 4.
De acordo com Thornton:
o objetivo ao escrever este livro foi produzir um livro-texto para uma
física moderna, em um curso de um ou dois semestres para
estudantes de física e engenharia. (THORNTON; REX, p. 5, 2013,
grifos nossos)
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Thornton inicia sua obra retomando o panorama final do século XIX e
considera a Relatividade e a Física Quântica como a base da FMC.
Depois de visitar brevemente o estado da física na virada do século
passado, nós introduzimos a relatividade e a teoria quântica, a base
de qualquer estudo da física moderna. (THORNTON; REX, p.10,
2013, grifos nossos)

Em relação à organização do conteúdo, Tipler e Llewellyn também destacam
esses dois conteúdos:
Muitas características das edições anteriores foram mantidas, entre
elas a estrutura lógica: começando com uma introdução à relatividade
e à quantização e continuando com aplicações (capítulos: Moléculas,
Física do estado sólido, nuclear e Partícula e astrofísica). (TIPLER;
LLEWELLYN, 2001, p.11, grifos nossos)

Notamos a preocupação com os exercícios, que, de acordo com Thornton,
“auxiliam o aluno em aprender física moderna”.
Nós adicionamos no final dos capítulos perguntas e problemas
adicionais, em relação às edições anteriores, com ênfase na inclusão
de mais problemas do mundo real com aplicações atuais de pesquisa
sempre que possível. Inserimos um maior número de questões e
problemas. (THORNTON; REX, p.11, 2013, grifos nossos)

Tipler e Llewellyn também destacam, no prefácio, a questão dos exercícios:
Existem mais de 700 problemas nesta edição, 600 deles totalmente
novos. Os problemas agora são separados em três níveis de
dificuldade (em vez de dois), com os problemas do Nível I (os mais
fáceis) divididos por seção. (TIPLER; LLEWELLYN, 2001, p.11, grifos
nossos)

Em relação às características pedagógicas, o Eisberg, em seu prefácio,
explicita algumas de grande importância, destacando também os exercícios:
Estas características são: resumos detalhados no início de cada
capítulo, numerosos exemplos trabalhados em cada capítulo, seções
opcionais nos capítulos e apêndices opcionais, seções e tabelas de
resumo, conjuntos de questões no final de cada capítulo, e grandes e
variados conjuntos de problemas totalmente testados no fim de cada
capítulo, com subconjuntos de respostas no final do livro. (EISBERG;
RESNICK, 1979, p.7, grifos nossos.)
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Percebemos que a preocupação dos livros atuais que abordam a Física
Moderna, em relação às orientações e explanações contidas nos prefácios são
extremamente diferentes das obras precursoras, analisadas no Capítulo 4. Hoje em
dia, não se discute mais “o que é a Física Moderna”, outra evidência de que ela já está
estabelecida e consolidada. Além disso, percebemos a preocupação que as obras
específicas atuais possuem em relação aos exercícios, presentes em todos os
prefácios das obras analisadas.

6.3- A presença da FMC nas coleções didáticas do Ensino Superior

Pretendemos caracterizar a abordagem dos conteúdos de FMC nos livros de
coleções didáticas, apresentados na tabela 6.2, buscando inferir alguns critérios
implícitos tanto na seleção quanto na organização desses conhecimentos. Para isso,
investigamos a natureza das abordagens desses conteúdos, a partir de indicadores
como a extensão e a profundidade na apresentação dos conteúdos em cada obra, e
as temáticas e a abordagem dos conteúdos de FMC.
Inicialmente, realizamos uma análise da presença dos conteúdos de FMC, nos
livros didáticos, comparando com o conteúdo da Física Clássica e em seguida
aprofundaremos

a

abordagem

dos

conteúdos

da

FMC

e

finalizaremos,

especificamente, com a Física Nuclear.

A ênfase à FMC em relação à Física Clássica no conjunto das obras
Entendemos que a extensão com que esses temas foram tratados, expressa
pelo número de páginas, pode servir como um indicador preliminar do nível de
aprofundamento das questões abordadas em cada livro.
Apresentamos na Tabela 6.5 a relação entre o número total de páginas,
distribuídas ao conteúdo de Física nos volumes de cada obra, e a quantidade de
páginas destinadas aos conteúdos de FMC. O objetivo dessa caracterização visa à
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comparação da porcentagem que cada autor destina à abordagem teórica dos
conteúdos de FMC em relação à Física Clássica.
Obra
Total páginas (4 volumes)
Páginas FMC

Moysés
1335
225

Halliday
1381
180

Serway
1243
160

Tipler
1511
211

Young
1498
208

Tabela 6.5: Número absoluto de páginas distribuído aos conteúdos de Física, em cada
coleção, em relação ao número que é destinado aos conteúdos de FMC

A partir desses resultados, construímos o gráfico 6.6 no qual indicamos a
porcentagem, em cada obra, destinada aos conteúdos da FMC em relação aos
conteúdos tradicionais da Física Clássica.
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Gráfico 6.6: Porcentagem de páginas destinadas à FMC em relação aos conteúdos da
Física Clássica, abordados nos três volumes

A porcentagem apresentada no gráfico 6.6 difere, em cada obra, em relação à
quantidade absoluta do número de páginas destinadas aos conteúdos de FMC. A obra
que apresenta maior destaque à abordagem da FMC, em relação ao conteúdo de
Física Clássica, é a de Moysés (17% - 225 pág.). As outras quatro obras apresentam
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praticamente a mesma distribuição, Halliday (13% - 180 pág.), Serway (13% - 160
pág.), Tipler (14% - 211 pág.), Young (14% - 208 pág.).
Percebemos que a obra de Moysés destina o maior número de páginas ao
abordar a FMC, 225 páginas, em relação aos da Física Clássica. No entanto,
ressaltamos que essa obra destoa das outras, pois ela aborda apenas dois conteúdos
da FMC: a Física Quântica e a Relatividade.
Sabemos que a análise da extensão, expressa pelo número de páginas em
cada obra, não está relacionada com o aprofundamento da abordagem enfatizada em
cada caso, mas acreditamos que, esses valores absolutos também são importantes,
na medida em que refletem a importância dada ao tema como um todo.

Abordagem do ponto de vista das grandes temáticas
Realizamos uma análise que denominamos de temática, na qual procuramos
detalhar os temas abordados. Escolhemos alguns indicadores como os conteúdos de
FMC abordados, que apenas se restringe ao fato do assunto estar sendo tratado pelo
livro ou não, a extensão e a profundidade na apresentação dos conteúdos em cada
obra e as temáticas e seleções que vêm sendo estabelecidas.
Destacamos que o número de páginas que contabilizamos se referem apenas
à abordagem teórica dos conteúdos o número de páginas que é destinada aos
exercícios propostos não foram contemplados, pois percebemos que ela varia em
cada obra e isso afetaria uma comparação precisa.
Para efeito de análise, identificamos a possibilidade de considerar as temáticas
segundo seis grandes áreas da FMC, (embora abordadas em diferentes níveis em
cada obra), que identificamos como correspondendo à:
1ª Física Quântica; 2ª Relatividade; 3ª Moléculas e sólidos; 4ª Física Nuclear;
5ª Estrutura atômica; 6ª Física de partículas e Cosmologia.
Como exceção, o livro de Moysés contempla apenas a Física Quântica e a
Relatividade.
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Após a análise dos conteúdos presentes nas obras, sintetizamos na tabela 6.6
os conteúdos que são abordados nas seis temáticas consideradas.

Física
Quântica

Relatividade

Moléculas e
sólidos

Física
Nuclear

Estrutura
atômica

Radiação do
corpo negro,
teoria de
Planck, fótons,
efeito
fotoelétrico,
efeito Compton,
propriedades
ondulatórias
das partículas,
experiência de
dupla fenda,
princípio da
Incerteza de
Heisenberg,
partículas em
uma caixa poço
finito, estado
fundamental e
excitado do
átomo de
hidrogênio e
sob condições
de contorno, a
equação de
Schrödinger,
tunelamento
através de
barreira,

Relatividade
Especial,
Relatividade
Newtoniana,
postulados
de Einstein,
transformaçã
o de Lorentz,
Relatividade
do princípio
da
Relatividade
e
a
constância
da
velocidade
da
luz,
Contração do
espaço,
dilatação do
tempo,
simultaneida
de
e
quantidade
de
movimento,
massa
e
energia
relativísticas
e
Relatividade
Geral.

Ligações
moleculares,
estrutura dos
sólidos,
bandas de
energia,
elétrons de
condução
em um
metal,
condutores,
isolantes e
semiconduto
res, junção
pn,
transistores
e
superconduti
vidade

Propriedade
s
dos
núcleos,
energia de
ligação,
radioatividad
e, processos
de
decaimento
radioativos,
reações
nucleares
fissão
e
fusão,
reatores
nucleares,
radiações
ionizantes,
datação por
carbono 14

Modelos
atômicos,
tabela
periódica
espectros
atômicos,
espectros
dos raios
x,
magnetism
o atômico,
SternGerlach,
laser a luz
laser,
efeito
Zeeman,
átomo de
hidrogênio,
spin
do
elétron,
princípio
de
exclusão

Física de
partícula e
cosmologia
Forças
fundamentai
s da
natureza,
pósitrons e
antipartícula
s, mésons,
classificação
das
partículas,
aceleradore
s de
partículas,
leis de
conservação
, partículas
estranhas e
estranheza,
quarks,
quarks
coloridos,
modelo
padrão, o
universo em
expansão.

Tabela 6.6: Conteúdos que sãs abordados nas seis temáticas consideradas.

Apresentamos na Tabela 6.7 as seis grandes áreas da FMC e o número de
páginas com que as temáticas estão presentes no conjunto das quatro obras
analisadas, consideramos o número total de páginas que os autores destinaram à
seleção desses conteúdos, embora abordadas em diferentes níveis em cada livro.
Retiramos dessa comparação a obra de Moysés, pois como ela só aborda os
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conteúdos de Física Quântica e Relatividade, portanto não teríamos uma comparação
fidedigna, da porcentagem desses em relação aos outros conteúdos.

Conteúdo

Fís.
Quântica

Relatividade

Moléculas e
sólidos

Fís.
Nuclear

Estrutura
atômica

Fís. Partíc.
Cosmologia

205

128

98

114

102

113

nº de
páginas

Tabela 6.7: Número absoluto de páginas, nos livros didáticos, destinado aos conteúdos
de FMC

Apresentamos, também, no gráfico 6.7 a distribuição, em porcentagem, desses
temas em relação a todo conteúdo de FMC abordado nos livros didáticos.
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Gráfico 6.7: Distribuição dos temas, em relação ao conteúdo de FMC, abordados pelo
conjunto dos livros didáticos.

Podemos perceber que o conteúdo mais contemplado em todas as obras é a
Física Quântica (27%), seguida pela Relatividade (17%). Ou seja, esses temas
correspondem a mais da metade das temáticas tratadas. Os outros temas possuem
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uma distribuição com valores “próximos” Moléculas e sólidos e Estrutura atômica
(13%), Física Nuclear e Física de Partículas e Cosmologia (15%).

Distribuição das temáticas nos livros analisados

Apresentamos, no Gráfico 6.11, a porcentagem de páginas destinadas aos
conteúdos de FMC em cada obra. O número (entre parênteses) ao lado do autor
corresponde ao número total de páginas destinadas à abordagem teórica em cada
obra.
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Gráfico 6.11: Porcentagem de páginas destinadas aos conteúdos de FMC em cada obra

Podemos perceber inicialmente que a obra de Moysés aborda, como já
ressaltamos anteriormente, apenas dois conteúdos a Física Quântica e a Relatividade.
Em relação às outras obras, todas abordam as seis temáticas, com exceção da obra
de Serway, que não contempla a temática moléculas e sólidos.
Ressaltamos que cada autor escolhe um determinado assunto para
desenvolver com maior profundidade. Portanto, o fato do livro selecionar alguns
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assuntos, em uma análise mais específica, ou tê-los tratados de maneira superficial
não “desqualifica” o livro.
Percebemos que a Física Quântica é privilegiada, em relação aos outros
conteúdos da FMC, nas cinco obras analisadas, com exceção de Tipler que apresenta
uma distribuição praticamente igual da abordagem da Física Quântica (21%), da
Relatividade (22%) e Moléculas e sólidos (23%), sendo a obra que dá o menor
destaque à Física Nuclear (11%) e à Física de partículas e cosmologia (9%).
Apesar de Serway não abordar a temática moléculas e sólidos, é a obra que
apresenta o mais destaque à temática Física das partículas e Cosmologia (21%) e à
estrutura atômica (19%), além disso, apresenta a mesma distribuição para a
Relatividade e Física Nuclear (17%).
Young é a obra que apresenta as outras cinco temáticas de maneira mais
uniforme, em relação às outras obras, variando entre 11% a 17%. Halliday é a obra
que apresenta o maior destaque à Física Nuclear com 19% e, para as outras quatro
temáticas, praticamente a mesma distribuição entre 11% e 14%.
Em relação à temática da Relatividade, verificamos que esse é o único
conteúdo que é abordado, por algumas obras, em outros volumes da coleção,
separado dos outros conteúdos de FMC que são abordados no final do último volume
Destacamos que Halliday (2010), Serway (2007) e Tipler (2011) abordam o conteúdo
de Relatividade nos primeiros volumes, os outros livros trazem os conteúdos da FMC
no último volume de cada coleção. Halliday (2010) aborda a Relatividade no volume 2,
que tem como título Física 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica e o volume 4:
Óptica e Física Moderna. Serway (2007) aborda a Reatividade no volume 1, que tem
como título Princípios de Física 1: Mecânica Clássica e o volume 4: Princípios de
Física: Ópticas e Física Moderna. O nome do volume 4 do Moysés (1988) é Curso de
Física básica: Ótica, Relatividade e Física Quântica e o de Young (2009) é Ótica e
Física Moderna.
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Tipler (2011) é única obra que possui apenas três volumes na coleção,
enquanto as outras possuem 4 volumes, e que destina um único volume para abordar
exclusivamente a Física Moderna (Volume 3: Física Moderna: Mecânica Quântica,
Relatividade e Estrutura da matéria). Ressaltamos que essa obra aborda a
Relatividade no volume 1 e também no volume 3.
Moysés (1998) insere a FMC no último volume da coleção (Curso de Física
Básica: Ótica, Relatividade e Física Quântica), que aborda, em quatro capítulos, a
Física Clássica, Ótica geométrica, Interferência, Difração e Polarização e em cinco
capítulos a FMC. A FMC está presente a partir do capítulo 6: Introdução à
Relatividade, capítulo 7: Os primórdios da teoria quântica, capítulo 8: Princípios
básicos da teoria quântica, capítulo 9: A equação de Schrödinger, capítulo 10
Sistemas quânticos simples.
A obra de Halliday (2010) insere os conteúdos da FMC no volume 4, o último
da coleção, e aborda separadamente a Relatividade no volume 2: (Gravitação, Ondas
e Termodinâmica). O volume 4 destina seis capítulos à Física Clássica (Ondas
luminosas, Espelhos e lentes, Interferência, Redes de difração e espectros e
Polarização) e oito capítulos à FMC. A FMC está presente a partir do capítulo 45: A
natureza da luz, capítulo 46: A Natureza da matéria, capítulo 47: Elétrons em poço de
potencial, capítulo 48: Estrutura atômica, capítulo 49: Condução elétrica nos sólidos,
capítulo 50: Física Nuclear, capítulo 51: Energia proveniente do núcleo, capítulo 52:
Física das partículas e cosmologia.
A obra de Serway (2007) insere a FMC no volume 4, o último da coleção, mas,
como já ressaltamos anteriormente, da mesma maneia que o Halliday (2010), ela
também aborda a Relatividade em um volume anterior e não retoma no último volume
da coleção. A Relatividade é inserida no volume 1: Mecânica Clássica que é dividido
em onze seções, 1. Introdução e vetores, 2. Movimento em uma dimensão, 3.
Movimento em três dimensões, 4. As Leis do movimento, 5. Aplicações adicionais das
leis de Newton, 6. Energia e transferência de energia. 7. Energia potencial, 8.Momento
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e colisões, 9. Relatividade, 10. Movimento Rotacional, 11. Gravidade, órbitas
planetárias e átomo de Hidrogênio.
Serway (2007) insere, “de fato”, conforme o nome do livro, a FMC no volume 4,
Princípios de Física: Óptica e Física Moderna, o último da coleção, que aborda em
quatro capítulos a Física Clássica, 24. Ondas eletromagnéticas, 25. Reflexão e
refração da luz, 26. Formação de imagens por espelhos e lentes, 27. Óptica
ondulatória. E, em quatro capítulos a FMC: 28: Física Quântica, 29. Física Atômica,
30. Física Nuclear, 31. Física de Partículas.
Tipler (2011) é a única obra que destina um único volume para abordar
exclusivamente a Física Moderna (Volume 3: Física Moderna: Mecânica Quântica,
Relatividade e Estrutura da matéria) e nenhuma outra das obras analisadas apresenta
essa estrutura exclusiva. Essa obra também aborda a Relatividade volume 1 mas,
diferente do Halliday, ela volta a contemplar a Relatividade no último volume da
coleção que é destinado à FMC.
O volume 3 da obra de Tipler (2011) é dividido em oito capítulos. Capítulo 34:
Dualidade onda-partícula e Física Quântica, capítulo 35: Aplicações da equação de
Schrödinger, capítulo 36: Átomos, capítulo 37: Moléculas, capítulo 38: Sólidos, capítulo
39: Relatividade, capítulo 40: Física Nuclear, capítulo 41: Partículas elementares e a
origem do universo.
Young (2009) insere a FMC no último volume da coleção: Ótica e Física
Moderna, que aborda a Ótica em quatro capítulos: Natureza e propagação da luz,
Ótica Geométrica, Interferência, Difração. A FMC está presente em oito capítulos,
capítulo 37: Relatividade, capítulo 38: Fótons, Elétrons e átomos, capítulo 39: A
natureza ondulatória das partículas, capítulo 40: Mecânica Quântica, capítulo 41:
Estrutura atômica, capítulo 42: Moléculas e matéria condensada, capítulo 43: Física
Nuclear, capítulo 44: Física das partículas e cosmologia.
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6.4- A presença da Física Nuclear nas coleções didáticas do Ensino Superior

Dentre

o

conjunto

de

conteúdos

de

FMC,

optamos

por

analisar

especificamente a Física Nuclear, desenvolvemos duas etapas com o intuito de
detalhar a inserção desse tema. Na primeira etapa, investigamos a maneira geral pela
qual a Física Nuclear é introduzida, quais conceitos são inseridos e em qual ordem,
como e com qual profundidade os conceitos são abordados, quantas páginas são
destinadas ao tratamento do tema, a presença de figuras, tabelas, box, fotos, a
quantidade de exercícios propostos. Em uma segunda etapa, procuramos identificar a
relação entre os conteúdos abordados e as dimensões científicas, tecnológicas e
sociais presentes nos livros do Ensino Superior.
A tabela 6.8 que apresenta o número absoluto de páginas destinadas aos
conteúdos de FMC e à Física Nuclear em cada obra. E, o gráfico 6.13 expressa a
porcentagem destinada à abordagem da Física Nuclear, em relação aos outros
assuntos da FMC.

nº de páginas
FMC
Fís. Nuclear

Moysés
225
0

Halliday
180
35

Serway
160
27

Tipler
211
23

Young
208
29

Tabela 6.8: Número absoluto de páginas destinadas aos conteúdos de FMC e à Física
Nuclear

159

% Fís. Nuclear
25
20

19

15

17

14

10

11

5

0

Yo
un
g

r
pl
e
Ti

Se
rw
ay

id
ay
Ha
ll

M

oy
sé

s

0

Gráfico 6.13: Porcentagem destinada à Física Nuclear em relação ao conteúdo de FMC

Essa primeira análise dos conteúdos abordados nos livros didáticos indica que,
a temática Física Nuclear não está presente em todas as obras analisadas, e, como
vimos no Gráfico 6.11, esse não é um assunto privilegiado nas obras analisadas e
varia muito, de um livro para outro, em relação às outras temáticas.
Podemos verificar esse aspecto, com um maior detalhamento no tabela 6.8,
que apresenta o número total de páginas destinadas aos outros conteúdos da FMC e
à Física Nuclear (FN), em cada uma das obras.
Os dados indicam que Halliday (19%) é a obra que mais privilegia o assunto
Física Nuclear, em relação aos outros conteúdos da FMC, seguido por Serway (17%),
Young (14%) e Tipler (11%). Da mesma forma, em termos da quantidade de páginas
destinada à abordagem da Física Nuclear, percebemos que também a obra de
Halliday é a que destina o maior número de páginas (35 páginas), seguida por Young
(29 páginas), Serway (27 páginas) e Tipler (23 páginas)
Em seguida, realizaremos uma análise mais específica, pormenorizada, da
abordagem dos conhecimentos da Física Nuclear, pois pretendemos verificar em que
nível, e de que maneira, o conteúdo de Física Nuclear foi abordado em cada livro
didático, qual o tipo de tratamento realizado e quais foram os aspectos privilegiados.
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Atividades e exercícios
Uma primeira aproximação em relação ao número de páginas que cada livro
destina à teoria e aos exercícios propostos está apresentada na tabela 6.9 que
discrimina, em números absolutos, a quantidade de páginas destinadas à teoria e aos
exercícios propostos. Construímos também o Gráfico 6.15 que apresenta a
porcentagem que cada autor destina à teoria e aos exercícios dos conteúdos de Física
Nuclear.
nº de páginas
Teoria
Exercícios

Halliday
35
18

Serway
27
10

Tipler
23
7

Young
29
9

Tabela 6.9: Número de páginas destinadas à teoria e aos exercícios no conteúdo de
Física Nuclear
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Gráfico 6.15: Porcentagem de páginas destinadas à teoria e aos exercícios no conteúdo
de Física Nuclear

Podemos perceber que todos os livros privilegiam a abordagem teórica, sendo
a obra de Halliday a que destina o maior número de páginas aos exercícios propostos
(18 páginas) e também a maior porcentagem (34%). Em relação ao número absoluto
de páginas as outras três obras não apresentam grande variação Serway (10 pág.),
Young (9 pág.) e Tipler (7 pág.). Mas, em termos percentuais Serway se destaca com
27% e Young (24%) e Tipler (23%) apresentam praticamente a mesma distribuição.
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Ênfases e abordagens da FN
Pretendemos verificar em que nível e de que maneira o conteúdo de Física
Nuclear foi abordado em cada livro do Ensino Superior, qual o tipo de tratamento
realizado e quais foram os aspectos privilegiados. Inicialmente apresentamos a
estrutura dos capítulos que abordam a Física Nuclear em cada obra, mas percebemos
que cada obra organiza as divisões dos capítulos em nomes e quantidades
diferenciadas, portanto, analisamos cada capítulo com o intuito de discriminar, de fato,
o que cada obra aborda.
Halliday (2010) insere a Física Nuclear no volume 4, em dois capítulos. O
capítulo 50: Física Nuclear é dividido em 9 seções, 1. Descobrindo o núcleo, 2.
Algumas propriedades nucleares, 3. Decaimento radioativo, 4. Decaimento alfa, 5.
Decaimento beta, 6. Medindo a radiação ionizante, 7. Radioatividade natural, 8.
Reações nucleares, 9. Modelos nucleares (opcional). E, no capítulo 51 em 8 seções,
1. O átomo e o núcleo, 2. Fissão Nuclear: o processo básico, 3. Teoria da fissão
nuclear, 4. Reatores nucleares: os princípios básicos, 5. Um reator natural. 6. Fusão
termonuclear: O processo básico, 7. Fusão termonuclear em estrelas, 8. Fusão
termonuclear controlada.
Halliday faz uma pequena introdução histórica, em uma página, sobre o
modelo de J.J. Thonsom, Rutherford, aborda as propriedades do núcleo, a força
nuclear, raios nucleares, massa e energia de ligação, estabilidade nuclear, o gráfico Z
x N, gráfico da EL x A, Spin nuclear e magnetismo, Decaimentos radioativo, atividade e
tempo de meia vida, decaimento alfa, decaimento beta, radiação ionizante,
radioatividade natural, datação radioativa. Reações nucleares, modelos nucleares
(opcional) Modelo coletivo, e modelo de partícula independente. No Capítulo 51 o
átomo e o núcleo, fissão nuclear, Reatores nucleares: Os princípios básicos, Reator
Natural, Fusão termonuclear, Fusão termonuclear em estrelas, Fusão termonuclear
controlada, Reator tokamak e confinamento inercial (Fusão a Laser).
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Tipler (2011) insere a Física Nuclear no volume 3, no capítulo 40: Física
Nuclear em quatro seções, 1. Propriedades do núcleo, 2. Radioatividade, 3. Reações
Nucleares, 4. Fissão e fusão.
Tipler inicia a abordagem do conteúdo da Física Nuclear descrevendo as
propriedades do núcleo, raio nuclear, apresenta o gráfico Z x N, massa e energia de
ligação, gráfico da EL x A. Introduz a radioatividade apresentando a relação
matemática da taxa de decaimento, define atividade e tempo de vida média, aborda o
decaimento beta, gama e alfa. Segue com as reações nucleares, discute as relações
endotérmicas e exotérmicas e reações com nêutrons. Apresenta o processo de fissão
e os reatores nucleares de fissão, na sequência a fusão, critério de Lawson,
confinamento magnético, Tokamak e confinamento inercial: lasers.
Young (2009) insere a Física Nuclear no volume 4, no capítulo 43: Física
Nuclear, em 8 seções, 1.Propriedades do núcleo, 2. Ligação nuclear e estrutura
nuclear, 3. Estabilidade nuclear e Radioatividade, 4. Atividade e meia vida, 5. Efeitos
biológicos da radiação, 6. Reações nucleares, 7. Fissão nuclear, 8. Fusão nuclear.
Young inicia abordagem da Física Nuclear com as propriedades do núcleo, raio
nuclear, nuclídeos e isótopos, Spins nucleares e momentos magnéticos. Aborda em
um tópico a Ressonância magnética e Imagem por Ressonância Magnética, na
sequência a energia de ligação a força nuclear e o modelo da gota, estabilidade
nuclear com o gráfico Z x N, radioatividade com o decaimento alfa, beta, gama, a
radioatividade nuclear, atividade, meia vida e tempo de vida média, Datação
radioativa, radiação no lar. Abordam também os efeitos biológicos da radiação,
dosimetria das radiações, riscos das radiações, usos benéficos da radiação. Reações
nucleares, energia da reação, reações exoenergética e endoenergética, absorção de
nêutrons. Fissão nuclear, reações de fissão, modelo da gota, reação em cadeia,
reatores nucleares e Fusão nuclear, reações controladas, confinamento magnético e
confinamento inercial e fusão a frio.
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Serway (2007) insere a Física Nuclear no volume 4, capítulo 30: Física
Nuclear, em 6 seções, 1. Algumas propriedades dos núcleos. 2. Energia de ligação, 3.
Radioatividade, 4. Os processos de decaimento radioativo, 5. Reações nucleares, 6.
Conexão com o contexto – O Motor das estrelas.
Serway inicia a abordagem da Física Nuclear com as propriedades dos
núcleos, raio nuclear, estabilidade nuclear, força nuclear, gráfico Z x N, Spin Nuclear e
momento magnético nuclear, Ressonância Magnética Nuclear e Imagem por
Ressonância Magnética. Segue com energia de ligação, gráfico da EL x A.
Radioatividade Box: Marie Curie, faz uma introdução linear histórica, atividade, meia
vida, decaimento alfa, beta e gama. Box: Enrico Fermi, aplicação: datação por carbono
14. Reações Nucleares, reações exotérmicas e endotérmicas. Insere no final do
capítulo uma seção: Conexão com o contexto na qual discute o “motor das estrelas”.
Na Tabela 6.10 organizamos, na íntegra, os subcapítulos das quatro obras que
abordam a Física Nuclear, em todas as obras, o nome do capítulo é Física Nuclear.
Podemos perceber que a ordem ao abordar os conteúdos de Física Nuclear, em cada
livro varia.
Halliday
(2010)
1. Descobrindo o
núcleo.
2. Algumas
propriedades
nucleares.
3. Decaimento
radioativo.
4. Decaimento alfa.
5.Decaimento beta.
8. Reações
nucleares.
6. Medindo a
radiação ionizante.
7. Radioatividade
natural.
9. Modelos nucleares
(opcional)

Serway
(2007)
1. Algumas
propriedades dos
núcleos
2. Energia de ligação

Tipler
(2011)
1. Propriedades do
núcleo.

3. Radioatividade.
4. Os processos de
decaimento
radioativo
5. Reações nucleares

2.Radioatividade

3. Estabilidade
nuclear e
Radioatividade.

3. Reações
nucleares.
4. Fissão e fusão

6. Reações nuclear.
7. Fissão nuclear, 8.
Fusão nuclear
4. Atividade e meia
vida.
5. Efeitos biológicos
da radiação.

.6. Conexão com o
contexto – O Motor
das estrelas

Young
(2009)
1. Propriedades do
núcleo
2. Ligação nuclear e
estrutura nuclear

Tabela 6.10: Subcapítulos do capítulo de Física Nuclear em cada obra

164

Para uma análise mais pormenorizada, construímos a Tabela 6.11, na qual
organizamos os conteúdos abordados em cada obra, separamos os aspectos
científicos dos aspectos tecnológicos, políticos, sociais e históricos
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Tabela 6.11: Conteúdos presentes nos cinco livros selecionados

Em relação à presença dos conteúdos nas obras analisadas podemos,
perceber, analisando a tabela 6.11 que alguns temas estão presentes em todas as
obras, ou seja, existe um conhecimento escolar de FMC nessas coleções de Física
que

está,

em

relação

aos

aspectos

científicos,

praticamente estabelecido.

Consideramos apenas presença desses conteúdos, mas não discriminamos o nível de
profundidade da abordagem dos conteúdos em cada obra. Os assuntos abordados em
todos os livros, ao inserir a Física Nuclear, em relação aos aspectos científicos são:
Propriedades do núcleo e raio nuclear, Estabilidade nuclear, energia de ligação e
gráfico Z x N, Decaimento alfa beta e gama, Atividade, meia vida, Reações de Fissão
e Fusão e o modelo da gota líquida.
Todas as obras, com exceção de Halliday, ao tratar da atividade abordam o
tempo de vida média e discriminam as Reações Nucleares exotérmicas e
endotérmicas. Destacamos que apenas Young explicita a fórmula semi-empírica para
a massa definindo cada termo e é, também, a única obra que ao abordar a
estabilidade nuclear não apresenta o gráfico da ELxA. Somente as obras de Halliday e
Tipler discriminam o critério de Lawson e apenas Halliday traz como tópico opcional os
Modelos nucleares coletivo e de partícula independente. Observamos também que
apenas Tipler não aborda a Força nuclear.
Em relação à sequência escolhida pelos autores para tratar a Física Nuclear,
em relação aos aspectos científicos, é praticamente a mesma em todas as obras
analisadas. Já em relação aos aspectos tecnológicos, sociais e históricos podemos
perceber que não temos uma distribuição similar tanto em relação ao que cada obra
privilegia, como a abordagem é realizada e até mesmo a sequência seguida por cada
autor.
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Todas as obras, com exceção de Serway, contemplam os reatores nucleares,
mas a abordagem é de caráter técnico, descritivo, apresentam o esquema do reator,
descrevem detalhadamente os processos e conceitos físicos envolvidos, abordam os
moderadores, captura de ressonância o fator de multiplicação k.
As obras não discutem as usinas nucleares, não contemplam os aspectos
sociais e históricos relacionados ao assunto e nem abordam a questão do lixo
atômico. Apenas Young, ao abordar o reator nuclear, e a reação em cadeia, destaca o
acidente de Three Mile Island e o de Chernobyl.
A dificuldade de obter um ‘desligamento a frio’ depois do acidente na
usina nuclear de three Mile Island na Pensilvânia, em março de 1979,
foi o resultado de um aumento contínuo do calor produzido pelos
decaimentos β-. (YOUNG, 2009, p.351, grifos nossos)
A catástrofe ocorrida no dia 26 de abril de 1986 no reator número 4
de Chernobyl, na Ucrânia, foi uma combinação de um projeto
inerentemente instável juntamente com diversos erros humanos
cometidos durante testes do sistema de refrigeração de emergência.
(YOUNG, 2009, p.351, grifos nossos)

Todas as obras, com exceção de Serway, abordam a Fusão termonuclear
controlada discute o Reator Tokamak (confinamento magnético) e Fusão a Laser
(confinamento inercial). Apenas Young ao tratar do confinamento inercial não
menciona o reator Tokamak e a obra de Young é a única que discute a fusão a frio
com catálise de múons.
A perspectiva de usar esse processo, chamado fusão com catálise de
múons, como forma de energia ainda é remota. (YOUNG, 2009,
p.353, grifos nossos)

Apenas Halliday e Serway abordam a fusão termonuclear nas estrelas ao longo
do texto discutindo seu processo, o ciclo próton-próton, Young apenas apresenta uma
figura do Sol e na legenda menciona a questão.
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Somente as obras de Serway e Young abordam a Datação por Carbono 14,
contextualizando a questão, Tipler apenas apresenta um exercício propondo o cálculo
da meia vida de um artefato.
Uma das aplicações importantes da radioatividade consiste na
datação de amostras arqueológicas com base na concentração de
isótopos radioativos. O exemplo mais familiar é a datação com
carbono. (YOUNG, 2009, p.342, grifos nossos)
Um exemplo particularmente interessante é a datação dos
pergaminhos do Mar Morto, um grupo de manuscritos descobertos
por um pastor em 1947 (Figura 30.16). A tradução mostrou que eram
documentos religiosos incluindo a maior parte dos livros do antigo
testamento [...] sua idade é de aproximadamente 1950 anos
(SERWAY, 2007, p.1199, grifos nossos)

Apenas a obra de Young aborda os Efeitos biológicos da radiação, radiação no
lar, dosimetria das radiações, riscos das radiações, usos benéficos da radiação
discutindo e contextualizando esses temas. Ao abordar a medicina nuclear, aborda os
traçadores radioativos, destaca o mapeamento da Tireóide com o Iodo 131 e a
cintilografia com o Tecnécio 99.
A radiação é muito empregada na medicina na destruição seletiva de
tecidos de tumores medicina nuclear [..] que é um campo em
expansão. (YOUNG, 2009, p.345)

Além disso, Young ressalta os efeitos diretos úteis da radiação e detalha
algumas aplicações benéfica na medicina e na área industrial.
... o fortalecimento de polímeros com ligação cruzada, a esterilização
de instrumentos cirúrgicos, a dispersão no ar da eletricidade estática
não desejada e a ionização intencional do ar em detectores de
fumaça. Os raios gama também são usados para esterilizar e
preservar alguns produtos alimentícios. (YOUNG, 2009, p.345)

Halliday também aborda, de maneira menos aprofundada e contextualizada, a
radiação ionizante e aplicações e faz uma pequena menção aos acidentes nucleares.
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Uma vez que a radiação ionizante pode causar danos a células
individuais de tecidos vivos, o efeito de radiações ionizantes tornouse um assunto de interesse geral do público. (HALLIDAY, 2010,
p.280)
Radiações produzidas artificialmente também contribuem, incluindo
raios x de diagnóstico e terapêuticos e radiações de radionuclídeos
utilizados na medicina e na indústria. [..] a remoção dos resíduos
radioativos e a avaliação das probabilidades de acidentes nucleares
continuam a ser tratadas em nível de política nacional. (HALLIDAY,
2010, p.280)

Apenas as obras de Serway e Young comentam, na introdução do capítulo, a
questão da bomba atômica e mencionam a questão das armas nucleares, mas não
discutem a questão bélica, armamentista e social relacionadas a elas. Young sinaliza
na introdução do capítulo que aborda a Física Nuclear uma possível discussão
relacionada a isso, mas de fato não traz em sua obra.
Desde o século XX, as aplicações da Física Nuclear vêm produzindo
importante efeitos sobre a humanidade, alguns benéficos, outros
catastróficos. Há muitas opiniões radicais sendo veiculadas a respeito
de aplicações como bombas e usinas nucleares. Idealmente, esse
tipo de opinião deveria basear-se em dados técnicos e não em
emoções; esperamos que este capítulo ajude você a obter o
conhecimento necessário para discutir tais problemas. (YOUNG,
2009, p.326 grifos nossos)
Esse tipo de reação foi observado e relatado por Otto Hahn e Fritz
Strauss. Essa reação é conhecida como fissão e foi de grande
interesse científico e político na época da Segunda Guerra Mundial
devido ao desenvolvimento das primeiras armas nucleares.
(SERWAY, 2007, p.1203, grifos nossos)

E, também, apenas Serway e Young abordam a Ressonância Magnética
Nuclear e Imagem por Ressonância Magnética, ao abordar os spins nucleares.
Uma técnica de diagnóstico médico muito utilizada, chamada de
imagem por ressonância magnética [...] o paciente é colocado dentro
de um grande solenóide que fornece um campo magnético que varia
ao longo do espaço. [...] a principal vantagem sobre outras técnicas
de imagem no diagnóstico médico é que ela não causa danos às
estruturas celulares como ocorre com os raios X [...] apesar dos
receios de alguns indivíduos com a palavra nuclear associada com a
imagem por ressonância magnética, a radiação de radiofreqüência
envolvida é muito mais segura que os raios X! (SERWAY, 2007,
p.1187, grifos nossos)
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Halliday é a única obra que aborda o “reator natural” urânio no Gabão:
Há, aproximadamente, dois bilhões de anos, em um depósito de
Urânio no Gabão, agora em mineração, um reator nuclear entrou em
operação e funcionou, talvez, por várias centenas de milhares de
anos antes de se autodesligar. A história dessa descoberta é
facinante, no nível dos melhores suspenses de detetives. (HALLIDAY,
2010, p.304, grifos nossos)

E, ao final, depois de apresentar uns gráficos de percentual de distribuição por
numero de massa na mina de urânio no Gabão, Halliday conclui:
A comparação entre as Figs. 51-8b e 51-8c sugere, certamente, que
houve, de fato, um reator de fissão nuclear trabalhando! (HALLIDAY,
2010, p.305, grifos nossos)

Ressaltamos que nenhuma obra aborda a questão política relacionada com a
questão armamentista e não abordam as “Bombas” Hiroshima e Nagasaki nem o
tratado da não proliferação de armas ou tecem comentários relacionados com a
questão política, o uso militar e o enriquecimento de Urânio. Não problematizam
questões que envolvem o caráter bélico, social, político, acidentes nucleares e
produção da energia nuclear no mundo.

Nenhuma das obras fazem uma abordagem de fato histórica a respeito da
Física Nuclear. Apenas Serway apresenta dois Box sobre a Marie Curie e Enrico
Fermi, a respeito do premio Nobel por eles recebidos e suas contribuições para a
ciência. Na introdução das seções todas as obras apenas menções à data das
“descobertas”, como por exemplo:
Em 1911, Ernest Rutherford, interpretando alguns experimentos
desenvolvidos em seu laboratório, ficou inclinado a propor que a
carga positiva estava densamente concentrada no centro do átomo.
[...] Ele tinha descoberto o núcleo atômico! (HALLIDAY, 2010, p.269)
Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu o nêutron.
Alguns anos depois, Enrico Fermi e seus colaboradores em Roma,
descobriram que, se vários elementos são bombardeados por esses
novos projéteis, novos elementos radioativos são produzidos.
(HALLIDAY, 2010, p.298)
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Em 1896 o ano que marcou a física nuclear, Antoine Heire Becquerel
apresentou o mundo da ciência à radioatividade nos compostos de
Urânio (SERWAY, 2007, p. 1179)
...experiências de 1911nde Rutherford estabeleceram que o núcleo
de um átomo tem um volume muito pequeno e que a maior parte de
sua massa atômica esta contida no núcleo. (SERWAY, 2007, p. 1179)
As investigações mais significativas desse fenômeno foram
realizadas por Marie Curie e Pierre Curie (1859- 1906) (SERWAY,
2007, p. 1190)
Rutherford foi o primeiro a observações nucleares, em 1919,
utilizando fontes radioativas que ocorrem naturalmente como
partículas de bombardeamento. Desde então, têm sido observadas
milhares
de
reações
nucleares
em
consequência
do
desenvolvimento, na década de 1930, de aceleradores de partículas
carregadas. (SERWAY, 2007, p. 1201)

6.5 - Síntese

As obras de Tipler e Llewellyn e de Thornton possuem a mesma organização
dos conteúdos, ambas iniciam com a Relatividade e seguem com uma distribuição
idêntica, origem de Mecânica Quântica, Estrutura atômica, conteúdos específicos da
Mecânica Quântica, Física Estatística, Moléculas e sólidos, Física Nuclear, Física de
Partículas e Astrofísica e Cosmologia.
Em relação às obras de Tipler e Llewenlly e Thornton, como já ressaltamos,
além delas apresentarem a mesma organização e seleção dos conteúdos, a
distribuição percentual que cada assunto está presente nas obras, em relação ao
conjunto de conteúdos de FMC é extremamente similar.
Ambos destinam 10% ao conteúdo de Estrutura atômica, 6% e 7% à
Cosmologia e Astrofísica, 16% e 15% à Física Nuclear, 16% e 14% à Relatividade,
17% e 15% às Moléculas e sólidos, 9% e 6% à Física de partículas, ou seja, as obras
de Tipler e Llewellyn e Thornton se diferenciam somente entre 1% a 3% na
distribuição percentual desses temas. Apenas em relação à Física Quântica eles
destoam, ainda que com uma diferença não considerável, em nosso ponto de vista,
Tipler e Llewellyn destina 27% a esse conteúdo e Thornton destina 32%.
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As obras de Tipler e Llewelly e Thornton, também em relação distribuição
percentual que cada obra destina aos exercícios e à teoria, notamos que é
praticamente a mesma, só temos uma discrepância na temática de Física Quântica.
Nos livros específicos, verificamos que a distribuição, em termos da porcentagem de
páginas que os livros destinam à teoria e aos exercícios, é praticamente a mesma.
As três obras específicas inserem a Física Nuclear em dois capítulos. Em
relação à presença dos conteúdos nas obras analisadas podemos, identificar que a
maioria dos aspectos científicos são comuns nas três obras, como por exemplo, a
composição do núcleo, propriedades do núcleo no estado fundamental, energia de
ligação, radioatividade, atividade, meia vida, decaimento Alfa, Beta e Gama, força
nuclear, modelo de camadas e da gota líquida, reações de Fissão e fusão nucleares e
as especificidades de cada um desses tópicos.
Em relação às obras específicas, apenas Tipler e Llewelly e Thornton
apresentam os aspectos tecnológicos, políticos, sociais e históricos. As duas obras
contemplam: Reatores nucleares: a segurança dos reatores de fissão, os acidentes de
Chernobyl e Three Mile Island, os efeitos biológicos da Radiação, a Ressonância
Magnética Nuclear e a datação por Carbono 14.
As obras específicas estão mais focadas nos aspectos científicos e aprofunda
muito mais na questão teórica dos conteúdos, em relação aos aspectos tecnológicos,
históricos e principalmente políticos e sociais, esses dois últimos não são sequer
mencionados.
Verificamos uma distribuição praticamente igual, em relação à distribuição
percentual entre teoria e exercícios, na FMC como um todo e, em específico, para a
Física Nuclear nas três obras, isso não ocorre para os outros assuntos da FMC. Além
disso analisando os prefácios das obras atuais verificamos algumas preocupações dos
autores, que não estavam presentes primeiros livros didáticos, analisados no capítulo
4.
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Tipler e Llewellyn destacam, em relação ao conteúdo de Relatividade, que
como o Capítulo 2, que aborda esse conteúdo, não é essencial para a compreensão
dos assuntos tratados na Parte 2 e pode ser usado pelo professor como um capítulo
de aplicação ou omitido sem perda de continuidade.
Analisamos também a presença dos conteúdos de FMC, em cinco livros
didáticos de coleções utilizados no Ensino Superior. A obra que apresenta maior
destaque à abordagem da FMC, em relação ao conteúdo de Física Clássica, é a de
Moysés (17% - 225 pág.). As outras quatro obras apresentam praticamente a mesma
distribuição, Halliday e Serway (13%) e Tipler e Young (14%)
A obra de Moysés destina o maior número de páginas ao abordar a FMC, 225
páginas, em relação aos da Física Clássica, no entanto, ressaltamos que essa obra
destoa das outras, pois ela aborda apenas dois conteúdos da FMC, a Física Quântica
e a Relatividade. Em relação às outras obras, todas abordam as seis temáticas, com
exceção da obra de Serway que não contempla a temática: moléculas e sólidos.
A Física Quântica é privilegiada, em relação aos outros conteúdos da FMC,
nas cinco obras analisadas, com exceção de Tipler que apresenta uma distribuição
praticamente igual da abordagem da Física Quântica (21%), da Relatividade (22%) e
Moléculas e sólidos (23%) e é a obra que dá o menor destaque à Física Nuclear (11%)
e à Física de partículas e cosmologia (9%).
Apesar de Serway não abordar a temática moléculas e sólidos é a obra que
apresenta o mais destaque à temática Física das partículas e Cosmologia (21%) e à
estrutura atômica (19%), além disso, apresenta a mesma distribuição para a
Relatividade e Física Nuclear (17%).
Young é a obra que apresenta as outras cinco temáticas de maneira mais
uniforme, em relação às outras obras, variando entre 11% a 17%. Halliday é a obra
que apresenta o maior destaque à Física Nuclear com 19% e, para as outras quatro
temáticas, praticamente a mesma distribuição entre 11% e 14%.
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Em relação à temática da Relatividade, verificamos que esse é o único
conteúdo que é abordado, por algumas obras, em outros volumes da coleção,
separado dos outros conteúdos de FMC que são abordados no final do último volume.
Essa primeira análise dos conteúdos abordados nos livros didáticos indica que,
a temática Física Nuclear não está presente em todas as obras analisadas, e não é
um assunto privilegiado nas obras analisadas e varia muito, de um livro para outro, em
relação às outras temáticas. Os dados indicam que em termos de porcentagem,
Halliday (19%) é a obra que mais privilegia o assunto Física Nuclear, em relação aos
outros conteúdos da FMC, seguido por Serway (17%), Young (14%) e Tipler (11%).
Em relação à presença dos conteúdos de Física Nuclear verificamos que
alguns temas estão presentes em todas as obras, ou seja, existe um conhecimento
escolar de FMC nessas coleções de Física que está, em relação aos aspectos
científicos, praticamente estabelecido. Os assuntos abordados em todos os livros, ao
inserir a Física Nuclear, em relação aos aspectos científicos são: Propriedades do
núcleo e raio nuclear, Estabilidade nuclear, energia de ligação e gráfico Z x N,
Decaimento alfa beta e gama, Atividade, meia vida, Reações de Fissão e Fusão e o
modelo da gota líquida.
A sequência escolhida pelos autores para abordar a Física Nuclear, em relação
aos aspectos científicos, é praticamente a mesma em todas as obras analisadas. Já
em relação aos aspectos tecnológicos, sociais e históricos podemos perceber que não
temos uma distribuição similar tanto em relação ao que cada obra privilegia, como a
abordagem é realizada e até mesmo a sequência seguida por cada autor.
Todas as obras, com exceção de Serway, contemplam os reatores nucleares,
mas a abordagem é de caráter técnico, descritivo, apresentam o esquema do reator,
descrevem detalhadamente os processos e conceitos físicos envolvidos, abordam os
moderadores, captura de ressonância o fator de multiplicação k.
As obras não discutem as usinas nucleares, não contemplam os aspectos
sociais e históricos relacionados ao assunto e nem abordam a questão do lixo
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atômico. Apenas Young, ao abordar o reator nuclear e a reação em cadeia, destaca o
acidente de Three Mile Island e o de Chernobyl.
Todas as obras, com exceção de Serway, abordam a Fusão termonuclear
controlada e discutem o Reator Tokamak (confinamento magnético) e Fusão a Laser
(confinamento inercial). Apenas Young ao tratar do confinamento inercial não
menciona o reator Tokamak e a obra de Young é a única que discute a fusão a frio
com catálise de múons, além disso, Young ressalta os efeitos diretos úteis da radiação
e detalha algumas aplicações benéfica na medicina e na área industrial.
Apenas Halliday e Serway abordam a fusão termonuclear nas estrelas ao longo
do texto discutindo seu processo, o ciclo proton-próton, Young apenas apresenta uma
figura do Sol e na legenda menciona a questão. Somente as obras de Serway e Young
abordam a Datação por Carbono 14, contextualizando a questão, Tipler apenas
apresenta um exercício propondo o cálculo da meia vida de um artefato.
Apenas a obra de Young aborda os Efeitos biológicos da radiação, radiação no
lar, dosimetria das radiações, riscos das radiações, usos benéficos da radiação
discutindo e contextualizando esses temas. Ao abordar a medicina nuclear, aborda os
traçadores radioativos, destaca o mapeamento da Tireóide com o Iodo 131 e a
cintilografia com o Tecnécio 99.
Além disso, Young ressalta os efeitos diretos úteis da radiação e detalha
algumas aplicações benéficas na medicina e na área industrial. Halliday também
aborda, de maneira menos aprofundada e contextualizada, a radiação ionizante e
aplicações e faz uma pequena menção aos acidentes nucleares.
As obras de Serway e Young comentam, na introdução do capítulo, a questão
da bomba atômica e mencionam a questão das armas nucleares, mas não discutem a
questão bélica, armamentista e social relacionadas a elas. Young sinaliza na
introdução do capítulo que aborda a Física Nuclear uma possível discussão
relacionada a isso, mas de fato não traz em sua obra. E apenas Serway e Young
abordam a Ressonância Magnética Nuclear e Imagem por Ressonância Magnética, ao
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abordar os spins nucleares. Halliday é a única obra que aborda o “reator natural”
urânio no Gabão.
Ressaltamos que nenhuma obra aborda a questão política relacionada com a
questão armamentista e não abordam as “Bombas” Hiroshima e Nagasaki nem o
tratado da não proliferação de armas ou tecem comentários relacionados com a
questão política, o uso militar e o enriquecimento de Urânio. Não problematizam
questões que envolvem o caráter bélico, social, político, acidentes nucleares e
produção da energia nuclear no mundo.
Além disso, as obras não fazem uma abordagem de fato histórica à respeito da
Física Nuclear. Apenas Serway apresenta dois Box sobre a Marie Curie e Enrico Fermi
a respeito do premio Nobel por eles recebidos e suas contribuições para a ciência. Na
introdução das seções todas as obras apenas menções à data das “descobertas”.
Apesar da obra de Eisberg ser do final da década de 70, ela é muito utilizada
ainda nos cursos do ensino superior, no entanto verificamos uma mudança grande, no
decorrer desses 20 anos, entre as outras obras atuais analisadas.
Em destaque verificamos que a Relatividade, que era abordada em apenas 20
páginas (3%), como apêndice, dentre outros 13 apêndices, já em 2000 se consolidou
em dois capítulos na obra de Tipler e Llewellyn ocupando 16% da obra. Além disso,
destacamos que o tema Cosmologia e astrofísica não está presente na obra de
Eisberg. Além disso, Eisberg não contempla em sua obra aspectos tecnológicos,
políticos, sociais e históricos.
Essa organização idêntica dos conteúdos da FMC evidência que nos livros
didáticos atuais, tanto nos específicos como nas coleções, a FMC está consolidada,
tanto em termos da organização, da seleção dos conteúdos, da distribuição percentual
de cada assunto em relação aos outros conteúdos da FMC, além da distribuição entre
a abordagem destinadas à teoria e aos exercícios. Verificamos no capítulo 4 que
antigamente isso não ocorria.
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Percebemos que a preocupação dos livros atuais que abordam a Física
Moderna, em relação às orientações e explanações contidas nos prefácios são
extremamente diferentes das obras “antigas” analisadas no Capítulo 4. Hoje em dia,
não se discute mais “o que é a Física Moderna”, outra evidência que ela já está
estabelecida e consolidada. Além disso, percebemos a preocupação que as obras
específicas atuais possuem em relação aos exercícios, presentes em todos os
prefácios das obras analisadas.
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CAPÍTULO 7:
A Física Moderna e Contemporânea nos currículos
atuais do Ensino Superior de Física

No sentido de apresentar um panorama da forma como a Física Moderna está
inserida na formação de físicos, em nível superior, a proposta desse capítulo é
proceder à descrição e análise dos currículos de Física na formação superior, no
Brasil, atualmente. Por um lado, trata-se de verificar mais uma etapa temporal da
evolução de formação nesse campo, iniciada na primeira metade do século XX. Por
outro, pretende-se investigar qual a abordagem e os conteúdos tratados relativos à
FMC e Física Nuclear, tendo em vista compreender, posteriormente, possíveis
influências (ou não) sobre a “transposição” desses conteúdos para as estruturas
curriculares atuais do Ensino Médio.
Selecionamos algumas Instituições de Ensino Superior, de todo Brasil, para
analisar seus currículos e verificar como a FMC é inserida na grade curricular dessas
instituições, nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física atualmente.
Buscamos verificar a porcentagem do currículo que é destinada às disciplinas que
abordam a FMC, quais são essas disciplinas, como elas estão distribuídas ao longo
dos semestres. Além disso, analisamos, em detalhe, as disciplinas que abordam a
Física Nuclear.
Em um primeiro momento, realizamos um extenso levantamento da estrutura
curricular desses cursos, em termos de disciplinas e números de créditos. Nesse
quadro, buscamos verificar qual a extensão do currículo que é destinada às disciplinas
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que abordam a FMC e quais são essas disciplinas. Além disso, analisamos, em
detalhe, as disciplinas que abordam a Física Nuclear.

7.1- As Instituições e a estrutura geral dos cursos
A seleção das instituições analisadas foi baseada em exemplos de instituições
com projeção nacional e, ao mesmo tempo, procurando abarcar instituições de
diversos locais do país. Como se desejava analisar tanto a licenciatura como o
bacharelado,

foram

selecionadas

instituições

em

que

esses

cursos

são

independentes. Além disso, foi importante, como critério, a facilidade de acesso aos
dados necessários para análise.
As instituições escolhidas foram: a Universidade de São Paulo (USP), a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Paraná
(UFPR), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Os dados foram obtidos através dos respectivos sites
na internet e complementados por solicitações de informações específicas, quando
necessário.
Detalhamos, a seguir, as informações básicas referentes à estrutura dos
cursos, duração, número de créditos em disciplinas obrigatórias e optativas, além do
número de horas e créditos gerais de cada curso. Essas informações serão, em
seguida, sintetizadas em tabelas ao final desse item.
A USP oferece cursos de Graduação em Física nas modalidades Bacharelado
e Licenciatura. O curso de Bacharelado em Física35 na USP é oferecido nos períodos
diurno e noturno separadamente. Analisando a estrutura do curso de bacharelado
diurno, constata-se que após o primeiro ano de ciclo básico o aluno pode optar por:
Bacharelado simples, Bacharelado com habilitação em pesquisa básica ou
35

Fonte:
<http://web.if.usp.br/cg/sites/default/files/manual_Bacharelado_2013.pdfhttps://uspdigital.usp.br/
jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=43&codcur=43020&codhab=101&tipo=N> Acesso em:
01/03/2013.
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Bacharelado com habilitação em Astronomia. Optamos, nesse momento, por analisar
apenas o denominado Bacharelado simples, por ser a opção mais escolhida pelos
alunos.
O curso de Bacharelado em Física é composto por oito semestres. A carga
horária total do curso é de 2805 horas aula, distribuídas entre disciplinas obrigatórias
(1890 horas aula), disciplinas optativas livres (180 horas aula) e disciplinas optativas
eletivas (735 horas aula).
O curso de Licenciatura em Física36 na USP é oferecido nos períodos diurno e
noturno; o período diurno é composto por oito semestres e o período noturno é
composto por dez semestres. A carga horária37 total do curso é de 3270 horas aula,
distribuídas entre disciplinas obrigatórias (2490 horas aula) e disciplinas optativas
eletivas (780 horas aula). As disciplinas obrigatórias são distribuídas em créditos aulas
(1860 horas aula) e créditos trabalho (630 horas aula) e as disciplinas optativas
eletivas são distribuídas em créditos aulas (570 horas aula) e créditos trabalho (210
horas aula).
Para se formar, o aluno deverá cursar 128 créditos aula em disciplinas
obrigatórias totalizando 2580 devido aos créditos trabalho e 38 créditos aula em
disciplinas optativas. Para obtenção do título final, o aluno deve optar entre a
elaboração de uma monografia ou cursar disciplinas optativas, adicionais (além dos 38
créditos mínimos exigidos em disciplinas optativas), de qualquer um dos blocos,
totalizando seis créditos-aula.
A UFRJ oferece cursos de Bacharelado em Física integral e Licenciatura38
noturno. Além do Bacharelado simples, que analisamos, a UFRJ oferece também o

36

Fonte: <http://web.if.usp.br/cg/sites/default/files/manual_Licenciatura_2013.pdf> Acesso em:
01/03/2013.
37 De acordo com o manual da Licenciatura o valor das atividades é determinado em “crédito
aula” que corresponde a quinze horas.
38 Comparando com o curso de Licenciatura o número de créditos para completar a Graduação
é menor no curso de Bacharelado em Física.
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Bacharelado em Física Médica. O curso de Bacharelado em Física39 é composto por
oito períodos. O número mínimo de créditos que o aluno deve cumprir para se graduar
é de 138 (o que corresponde a 2465 horas). Desse total, são destinados às disciplinas
obrigatórias 116 créditos (1980 horas), às disciplinas complementares de escolha
condicionada 12 créditos (180 horas) e às disciplinas complementares de livre escolha
sete créditos (105 horas).
O curso de Licenciatura na UFRJ em Física noturno40 é composto por nove
períodos. O número mínimo de créditos que o aluno deve cumprir para se graduar é
de 142 (o que corresponde a 3010 horas). São destinados 123 créditos (2190 horas)
às disciplinas obrigatórias, dois créditos (60 horas) às disciplinas complementares de
escolha restrita e quatro créditos (60 horas) às disciplinas complementares de livre
escolha.
O Departamento de Física da UFPR oferece cursos de Graduação em Física
nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, e não possui habilitações especificas
para o Bacharelado. O curso de Bacharelado em Física41 é composto por oito
períodos, o número mínimo de horas aula que o aluno deve cumprir para se graduar é
de 2400. Desse total, temos 1290 horas aulas em disciplinas de formação profissional
geral (900 teóricas e 390 práticas). Além de 660 horas aulas em disciplinas de
formação profissional específica (600 teóricas e 60 práticas), 130 horas aula para
disciplinas optativas (formação complementar) e 320 horas aula destinadas às
atividades formativas.
O curso de Licenciatura em Física42, da UFPR, é composto por oito períodos. O
número mínimo de horas aula que o aluno deve cumprir para se graduar é de 2810.
Desse total, temos 1290 horas aulas em disciplinas de formação profissional geral
39

Fonte: < https://www.siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositoriocurriculo/CF37D29B-92A4-F79A-4D80-948FAEDE0C9C.html> Acesso em: 26/02/2013.
40 Fonte: < https://www.siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositoriocurriculo/153686A1-92A4-F79B-1A98-293E206CD40D.html> Acesso em: 26/02/2013.
41 Fonte: < http://fisica.ufpr.br/grad/o_bacharelado.html> Acesso em: 26/02/2013.
42 Fonte: <http://fisica.ufpr.br/grad/grade_licenciatura_2011.html> com ementas. Acesso em:
26/02/2013.
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(960 teóricas e 330 práticas. E, 1140 horas aulas em disciplinas de formação
profissional específica (sendo 390 teóricas, 315 práticas e 435 destinadas aos
estágios). Além de 180 horas aula para disciplinas optativas (formação complementar)
e 200 horas aula destinadas às atividades formativas.
A UFRGS43 oferece cursos de Graduação em Física nas modalidades
Bacharelado e Licenciatura noturno. O Bacharel pode optar entre quatro habilitações:
Pesquisa Básica, Física Computacional, Materiais e Nanotecnologia e Astrofísica.
Optamos por analisar somente a estrutura do bacharelado em pesquisa básica,
pois a porcentagem dos conteúdos de FMC e de Física Nuclear das outras
habilitações poderiam “mascarar” os resultados pelo fato dessas habilitações
possuírem disciplinas obrigatórias extras, disponibilizando um número inferior de
créditos às disciplinas optativas.
O curso de Bacharelado em Pesquisa Básica44 da UFRGS é composto por oito
períodos, o número mínimo de créditos que o aluno deve cumprir para se graduar é de
177 (o que corresponde a 2775 horas aula). Desse total são destinados às disciplinas
obrigatórias 147 créditos (2325 horas), às disciplinas eletivas 24 créditos (360 horas) e
às disciplinas complementares seis créditos.
A UFRGS oferece o curso de Licenciatura em Física, apenas no período
noturno45 composto por oito períodos. O número mínimo de créditos que o aluno deve
cumprir para se graduar é de 199 (o que corresponde a 3105 horas aula). Desse total
de créditos destinados às disciplinas, temos para as disciplinas obrigatórias 193
créditos (3015 horas) e seis créditos complementares. O curso de Licenciatura não
possui créditos eletivos.

43

O site da UFRGS não disponibiliza as ementas das disciplinas.

44

Fonte: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=330>
Acesso em: 25/04/2013.
45 Fonte: < http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=330>
Acesso em: 25/04/2013.
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O Departamento de Física da UFPE oferece cursos de Graduação em Física46
nas modalidades Bacharelado Integral e Licenciatura Noturno e não possui
habilitações especificas para o Bacharelado. O curso de Bacharelado em Física47
integral é composto por oito semestres (30 vagas). A carga horária plena no curso é
de 2560 horas no total, sendo 790 horas aula para disciplinas eletivas e 1830 horas
aula para disciplinas obrigatórias.
A UFPE também oferece o curso de Licenciatura em Física, apenas no período
noturno O curso de Licenciatura em Física48 é composto por oito semestres (30
vagas). A carga horária plena no curso é de 2530 horas no total, sendo 580 horas aula
para disciplinas eletivas e 1950 horas aulas em disciplinas obrigatórias.
As informações acerca da estrutura geral dos cursos pesquisados, em relação
aos períodos que são oferecidos os cursos de Bacharelados e Licenciatura oferecidos
por essas instituições estão apresentados na tabela 7.1.

Bacharelado

Licenciatura

Instituto de Física
USP

Diurno

Noturno

Diurno

Noturno

Instituto de Física
UFRJ

Integral

---

---

Noturno

Departamento de Física
UFPR

Integral

---

---

Noturno

Instituto de Física
UFRGS

Integral

---

Integral

Noturno

Departamento de Física
UFPE

Integral

---

---

Noturno

Tabela 7.1: Os cursos e períodos oferecidos pelas instituições de Ensino Superior

46

O site do curso disponibiliza algumas ementas de disciplinas. Mas, não disponibiliza as
ementas das disciplinas que abordam a FMC, tanto no Bacharelado como na Licenciatura.
47 Fonte: <http://www.UFPE.br/proacad/images/cursos_UFPE/fisica_bac_perfil_4704.pdf>
Acesso em: 27/02/2013.
48 Fonte: <http://www.UFPE.br/proacad/images/cursos_UFPE/fisica_lic_perfil_4605.pdf>
Acesso em: 27/02/2013.
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Podemos verificar, inicialmente, que apenas a USP oferece o curso de
bacharelado no período noturno, e apenas a USP e a UFRGS oferecem o curso de
Licenciatura no período diurno. Ou seja, existe uma segmentação do curso de
bacharelado no período diurno e da Licenciatura no período noturno.
As informações sobre a carga horária dos cursos, número total de créditos,
número de créditos em disciplinas obrigatórias e o numero de créditos de créditos em
disciplinas optativas estão sintetizadas nas tabelas 7.2 e 7.3, respectivamente, para os
cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Física.

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPE

Carga Horária do curso

2805

2465

2400

2775

2560

Nº total créditos curso
Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias

187

138

160

177

170

126

116

86

147

122

61

19

9

24

53

Nº de créditos em disciplinas
optativas

Tabela 7.2- Caracterização do curso de Bacharelado em Física das Universidades
pesquisadas.

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPE

Carga Horária do curso

3270

3010

2810

3105

2530

Nº total créditos curso
Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias

218

200

187

128

123

240

207
193

169
130

38

6

12

0

37

Nº de créditos em disciplinas
optativas

Tabela 7.3- Caracterização do curso de Licenciatura em Física das Universidades
pesquisadas.

Constatamos que os cursos de licenciatura de todas as instituições analisadas,
com exceção da UFPE, têm uma carga horária e número total de créditos superior aos
cursos de Bacharelado, nas instituições correspondentes. Isso, de certa forma, já era
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esperado, uma vez que as licenciaturas envolvem aspectos relacionados também aos
conteúdos pedagógicos e às práticas de ensino.
Para compreender o espaço destinado à FMC nas estruturas curriculares,
identificamos sua presença a partir dos nomes das disciplinas e de suas ementas.
Para isso, foi verificado o conteúdo proposto para todas as disciplinas que
eventualmente pudessem tratar de temas de Física Moderna.

Ainda assim, um

problema adicional vem da existência de disciplinas optativas, que podem ou não ser
cursadas pelos alunos. Em algumas instituições, há vínculos quanto às escolhas das
optativas, e optativas eletivas, o que pode também impedir uma avaliação mais
equitativa. De qualquer forma, optamos por analisar separadamente as disciplinas
obrigatórias, das optativas, nos cursos de bacharelado e licenciatura, e considerar
esses problemas nas discussões.
Ressaltamos que ao construir as tabelas e o gráfico consideramos os
conteúdos presentes nas ementas disponibilizadas pelas Universidades e que o
professor, ao ministrar a disciplina, distribua uniformemente o número de horas para a
abordagem de cada assunto discriminado na ementa, o que muitas vezes, por motivos
diversos, isso não ocorre de fato.
7.2 - Disciplinas de FMC, Física Nuclear e optativas nos Bacharelados
Apresentamos,

inicialmente,

as

disciplinas

de

FMC

obrigatórias

nos

Bacharelados em Física das instituições pesquisadas. As disciplinas, os períodos em
que são oferecidas e o número de créditos correspondentes são apresentados na
Tabela 7.4.
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Tabela 7.4 - Disciplinas de FMC obrigatórias nos Bacharelados em Física das
instituições pesquisadas

Sintetizamos, na tabela 7.5, as informações a respeito do número de créditos
em disciplinas obrigatórias que abordam a FMC e a Física Nuclear nas cinco
Universidades pesquisadas.

Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias que abordam a FMC
Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias que abordam a FN

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPE

14

32

18

27

14

0

4

0

2

4

Tabela 7.5: Caracterização do curso de Bacharelado em Física das Universidades
pesquisadas.

O Gráfico 7.1 apresenta a presença, em percentual, das disciplinas obrigatórias
que abordam a FMC em relação ao número total de créditos de créditos das
disciplinas obrigatórias, oferecidas nos cursos de Bacharelado em Física das
Universidades pesquisadas.
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UFPR
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Gráfico 7.1: Porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a FMC em
relação às disciplinas obrigatórias no curso de Bacharelado.

Verificamos que a Universidade mais contempla em maior porcentagem a FMC
é a UFRJ (28%) com mais de um quarto dos créditos destinados a essa temática, em
relação aos créditos obrigatórios. Além disso, UFRJ apresenta uma diversidade maior
das temáticas da FMC e também de disciplinas experimentais.
Na UFPR e na UFRGS a presença da FMC é praticamente a mesma, entorno
de 20%. A USP e a UFPE são as que menos privilegiam os conteúdos de FMC em
relação a outros temas nas disciplinas obrigatórias, com apenas 11% dos créditos. É
importante considerar, no entanto, que a ênfase geral dada em cada um dos cursos
depende da combinação entre obrigatórias e optativas selecionadas pelos alunos.
Destacamos que a USP é a instituição que disponibiliza um maior número de créditos
às disciplinas, 61 créditos, seguidos pela UFPE, 53 créditos. A UFRGS destina 24
créditos, a UFRJ 19 créditos e a UFPR apenas 9 créditos.
Destacamos que um aluno que conclua o curso de Física e não curse
disciplinas optativas que abordem conteúdos de FMC conclui o curso apenas com
essa porcentagem de créditos destinada aos temas de FMC em relação ao total de
créditos disponíveis para o Bacharelado o que consideramos muito pouco.
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Destacamos que a USP é a única Universidade que possui para o curso de
bacharelado a mesma porcentagem que a Licenciatura, 7% dos créditos destinados às
disciplinas que abordam a FMC em relação ao total do curso, as outras universidades
possuem para o bacharelado uma quantidade muito maior, em destaque a UFRJ que
destina apenas 5 % à Licenciatura e 23% ao Bacharelado.
A partir da tabela 7.5 construímos o gráfico 7.2 no qual apresentamos a
porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a Física Nuclear, em relação
ao número de créditos destinados às disciplinas obrigatórias no curso de Bacharelado
em Física das Universidades pesquisadas.
% Física Nuclear
1,6
1,4

1,5

1,5

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

0
0

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPe

Gráfico 7.2: Porcentagem das disciplinas obrigatórias do Bacharelado que
abordam a Física Nuclear em relação ao número de créditos destinados às disciplinas
obrigatórias.

Em relação à abordagem da Física Nuclear a porcentagem é surpreendente,
apenas a UFRJ e a UFRGS contemplam nas disciplinas obrigatórias conteúdos de
Física Nuclear com uma porcentagem ínfima. Verificamos que a porcentagem, em
relação ao numero total de créditos destinados às disciplinas obrigatórias é
desprezível, ou seja, apenas 1,5% nas duas únicas duas Universidades que
contemplam a Física Nuclear nos créditos obrigatórios, a UFRJ e a UFRGS.
Apresentamos ainda na tabela 7.6 o número total de horas destinado à abordagem da
Física Nuclear no Bacharelado em Física nessas Universidades.
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USP
Nº de horas
destinado à FN

0

UFRJ
7,5

UFPR

UFRGS

0

7,5

UFPE
0

Tabela 7.6: Número de horas destinado à abordagem da Física Nuclear no
Bacharelado em Física.

Verificamos que o número de horas destinadas aos conteúdos de Física
Nuclear, nas duas únicas Universidades que abordam esse conteúdo é apenas de 7,5
horas, corresponde a aproximadamente a 0,3% em relação ao número total de carga
horária do curso de Bacharelado. Na tabela 7.7 apresentamos o conteúdo das

Partículas

Nuclear

disciplinas que abordam a Física Nuclear, nas duas Universidades.

UFRJ

UFRGS

FIS01214: Física nuclear e de partículas
A

FIW477: Física Nuclear e de Partículas
Elementares

Noções gerais sobre núcleos: nêutron,
próton, núcleos estáveis. Propriedades
nucleares. Modelos nucleares. Reações
nucleares.

Espalhamento de Rutherford; Núcleos
estáveis e instáveis; Modelos nucleares:
gota líquida, gás de Fermi, modelo de
camadas e modelos coletivos; Decaimentos
alfa, beta e gama; Aplicações de física
nuclear: fissão, fusão, energia nuclear e
datação.

Estrutura e interações dos hádrons.
Classificação das partículas elementares.
Simetrias e processos fundamentais.

Detecção e aceleração de partículas;
Fenomenologia de partículas elementares;
Simetrias: teorema CPT; Apresentação do
modelo padrão e de algumas extensões;
Astrofísica.

Tabela 7.7: Conteúdo das disciplinas obrigatórias que abordam a Física Nuclear
no Bacharelado da UFRJ e UFRGS.

Nas duas Universidades, a Física Nuclear é abordada em apenas uma
disciplina, e destacamos que nenhuma delas oferece uma disciplina que aborda
exclusivamente a Física Nuclear, ambas abordam o conteúdo junto com a Física de
Partículas, distribuído praticamente 50% para cada tema. Em relação aos conteúdos
de Física Nuclear abordados, a UFRJ contempla poucos temas e, através da ementa,
podemos perceber que a abordagem é muito reduzida, limitando-se apenas ao básico,
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não contempla nem o modelo da gota líquida, modelos coletivos, decaimentos alfa,
beta e gama, aplicações de física nuclear e datação radioativa que estão presentes na
ementa da UFRGS.

Disciplinas optativas no Bacharelado
Apresentamos na tabela 7.8 a caracterização das disciplinas optativas do
curso de Bacharelado em Física das cinco Universidades pesquisadas, discriminando,
para cada uma delas, o número de créditos em disciplinas optativas, em disciplinas
optativas que abordam a FMC e em disciplinas optativas que abordam a Física
Nuclear.

USP

UFRJ

UFPR

Nº de créditos em disciplinas
optativas

61

19

9

Nº de créditos em disciplinas
optativas que abordam a FMC

68

36

20

Nº de créditos em disciplinas
optativas que abordam a FN

26

12

0

UFRGS

UFPE

24

53

12

41

4

4

Tabela 7.8: Caracterização das disciplinas optativas do curso de Bacharelado em
Física das Universidades pesquisadas.

Para o curso do Bacharelado não realizaremos uma análise mais
pormenorizada das disciplinas optativas de FMC pelo fato de cada curso possuir
habilitações em áreas específicas. A USP é a Universidade que possui o menor
número de créditos em disciplinas obrigatórias que abordam a FMC, mas ela se
destaca em relação ao número de créditos que são oferecidos nas disciplinas
optativas, tanto em relação às que abordam temas de FMC, 68 créditos, quanto em
relação à Física Nuclear disponibilizando 26 créditos, distribuídos em cinco disciplinas:
Introdução à Física de Plasmas e fusão nuclear, Física Moderna II, Introdução à Física
Nuclear e Física das Radiações I e II.
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O curso de Bacharelado simples da UFRJ, possui 36 créditos destinados às
disciplinas optativas, dos quais doze são distribuídos em quatro disciplinas que
abordam conteúdos de Física Nuclear: Física Nuclear I, Física das Radiações e Física
das Radiações II.
Destacamos que a UFPR é a única Universidade que não disponibiliza nenhum
crédito optativo à Física Nuclear, ou seja, isso significa que um bacharel formado na
UFPR conclui o curso com nenhum conhecimento sobre os conteúdos de Física
Nuclear, pois como ressaltamos anteriormente a Física Nuclear não é abordada nas
disciplinas obrigatórias.
No curso de Bacharelado da UFRGS dos 12 créditos em disciplinas optativas
que abordam a FMC disponibiliza apenas quatro créditos aos conteúdos de Física
Nuclear na disciplina QUI03324: Química nuclear e radioquímica, destacamos que
essa disciplina é oferecida pelo Instituto de Química.
A UFPE não disponibiliza nenhuma disciplina obrigatória que contempla a
Física Nuclear e oferece, entre os 41 créditos em disciplinas optativas, apenas 5
créditos à Física Nuclear, na disciplina Física Nuclear 1 que tem como pré-requisito a
disciplina Mecânica Quântica 1 que também é optativa com 5 créditos.
Apresentamos na tabela 7.9 os conteúdos de Física Nuclear abordado por
cada disciplina optativa nas Universidades pesquisadas.
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Tabela 7.9: Caracterização das disciplinas optativas que abordam a Física
Nuclear em cada Universidade.
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Na USP das quatro disciplinas optativas que abordam a Física Nuclear, apenas
duas abordam conteúdos específicos relacionado aos aspectos teóricos da Física
Nuclear, na UFRJ das três apenas um aborda conteúdos específicos. As outras duas
disciplinas, na USP e na UFRJ, são Física das Radiações I e II, em ambas o enfoque
é diferenciado mais relacionado à Física Médica, abordando conceitos como:
Radioproteção e dosimetria, usos médicos em diagnósticos, terapêuticos e industriais,
dosimetria integrada, com nêutrons e Imagiologia em Física Médica.

7.3- Disciplinas de FMC, Física Nuclear e optativas nas Licenciaturas

Analisamos também as disciplinas de FMC obrigatórias nas Licenciaturas em
Física das instituições pesquisadas. As disciplinas, os períodos em que são oferecidas
e o número de créditos correspondentes são apresentados na tabela 7.10.

Licenciatura USP
Código

Nome

Créditos

C.H.G.
Teórica/Prática

5º

4300374

Relatividade

2

30

6º

4300375

Física Moderna I

4 (+2)

60 + (60)

4300376

Física Moderna II

4

60

4300373

Lab. de Física Moderna

4

60

Período

7º

Total

14
Licenciatura UFRJ
C.H.G.
Teórica/Prática

Código

Nome

Créditos

6º

FIW471

Física Moderna A

4

60

0

7º

FIW482
FIW590

Lab. de Física Moderna I
Física Moderna B

2
4

0
60

60
0

Período

Total

10
Licenciatura UFPR

Período

Código

Nome

Créditos

C.H.G.
Teórica/Prática
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7º
8º

CF099 Física Moderna I

4

CF357 Laboratório de Física Moderna

4

CF100 Física Moderna II

4

Total

12
Licenciatura UFRGS

Período Código

Nome

Créditos

C.H. Teórica

5º

FIS01056 A Física do século XX – A
FIS01052 Laboratório de Física Moderna

4
3

60
45

6º

FIS01057 A Física do século XX – B

4

60

Total

11
Licenciatura UFPE

Período
6º

Código

Nome

Créditos

FI207
Total

Estrutura da matéria L1

4
4

C.H.G.
Teórica/Prática
60

0

Tabela 7.10 - Disciplinas de FMC obrigatórias nos Licenciaturas em Física das
instituições pesquisadas

Sintetizamos na tabela 7.11 as informações a respeito do número de créditos
em disciplinas obrigatórias que abordam a FMC e a Física Nuclear nas cinco
Universidades pesquisadas.

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPE

Nº total créditos curso

218

200

187

207

169

Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias

128

123

240

193

130

Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias que abordam a FMC

16

10

16

11

4

Nº de créditos em disciplinas
obrigatórias que abordam a FN

0,6

0,4

1,1

0,3

0

Tabela 7.11: Caracterização
Universidades pesquisadas.

do

curso

de

Licenciatura

em

Física

das
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O Gráfico 7.3 apresenta porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam
a FMC no curso de Licenciatura em Física das Universidades pesquisadas em relação
ao total de créditos destinados às disciplinas obrigatórias do curso.

% FMC
14
12

13

10
8

8

6

7
4

6

2

3

0

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPe

Gráfico 7.3: Porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a FMC no
curso de Licenciatura em Física das Universidades pesquisadas.

Como podemos perceber a USP destina a maior porcentagem (13%) às
disciplinas que abordam conteúdos da FMC em relação às disciplinas obrigatórias, de
maneira que um licenciando que não opte por disciplinas optativas que abordam
conteúdos de FMC, formado pela USP conclua o curso praticamente com o dobro de
créditos em relação à UFPR e UFRGS e com 10% a mais que um licenciando formado
pela UFPE.
Percebemos também que na UFRJ, UFPR e UFRGS a distribuição é
praticamente a mesma, variando entre 6% a 8% e a UFPE destina um número
pequeno, que corresponde a 3%, já que a FMC é contemplada em apenas uma
disciplina obrigatória com 4 créditos.
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A Física Nuclear nas disciplinas obrigatórias nas Licenciaturas
A partir da tabela 7.11 construímos o gráfico 7.4 no qual apresentamos a
porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a Física Nuclear, em relação
ao número de créditos destinados às disciplinas obrigatórias no curso de Licenciatura
em Física das Universidades pesquisadas.

% Física Nuclear
1,2
1

1,1
0,8
0,6
0,4

0,5

0,2

0,3
0,2

0

UFRGS

UFPe

0

USP

UFRJ

UFPR

Gráfico 7.4: Porcentagem das disciplinas obrigatórias que abordam a Física
Nuclear em relação ao número de créditos destinados às disciplinas obrigatórias.

Em relação à abordagem da Física Nuclear, a UFPR é a Universidade que
destina um maior numero de horas à abordagem da Física Nuclear, o que
percentualmente corresponde a 1,1% dos créditos destinados às disciplinas
obrigatórias. Na USP esse percentual corresponde a 0,5%, a UFRJ e UFGS apresenta
praticamente o mesmo percentual 0,3% e 0,2%, respectivamente, e destacamos que a
UFPE não aborda a Física Nuclear nas disciplinas obrigatórias.
Apresentamos na tabela 7.12 o número total de horas destinado à abordagem
da Física Nuclear na licenciatura em Física. Essas horas foram contabilizadas
considerando um licenciando, que não escolha uma disciplina optativa que contempla
a Física Nuclear, e em nosso ponto de vista esse número de horas na formação dos
licenciandos é muito pequeno.
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USP
Nº de horas
destinado à FN

UFRJ

9

UFPR

6

UFRGS

17

UFPE

5

0

Tabela 7.12: Número de horas destinado à abordagem da Física Nuclear na
licenciatura em Física.

Podemos perceber o número total de horas do curso de Licenciatura
destinadas à abordagem da Física Nuclear nas disciplinas obrigatórias é muito
pequeno, praticamente desprezível. Destacamos que, na maioria das ementas, a
Física Nuclear é o ultimo assunto a ser abordado e que nem sempre de fato é
contemplado.
Disciplinas optativas da Licenciatura
Apresentamos na tabela 7.13 a caracterização das disciplinas optativas do
curso de Licenciatura em Física das cinco Universidades pesquisadas, pesquisadas,
discriminando, para cada uma delas, o número de créditos em disciplinas optativas,
em disciplinas optativas que abordam a FMC e em disciplinas optativas que abordam
a Física Nuclear.

USP

UFRJ

UFPR

Nº de créditos em disciplinas
optativas

24

6

12

Nº de créditos em disciplinas
optativas que abordam a FMC

18

1

12

Nº de créditos em disciplinas
optativas que abordam a FN

0

0

0

UFRGS

UFPE

0

38

0

37

0

0

Tabela 7.13: Caracterização das disciplinas optativas do curso de Licenciatura
em Física das Universidades pesquisadas.

A USP possui cinco disciplinas optativas que abordam a FMC, indicamos essas
disciplinas na tabela 7.14 com os respectivos números de créditos. Ressaltamos que
as duas primeiras são específicas do curso de licenciatura, enquanto as demais
podem ser cursadas por alunos da licenciatura ou bacharelado.
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Código

Nome

Créditos

4300454
4300266

Tópicos de história da Física Moderna
Partículas: Dança da matéria e Campos

2
4

4300436

Ef. Biológicos Rad. Ioniz. e não Ionizantes

4

4300403

Mecânica Quântica I

4

Acel. Partículas: Fundamentos e Aplicações

4

4302360
Total

C.H.G.
Teórica/Prática

18

Tabela 7.14: Disciplinas Optativas que contemplam a FMC na Licenciatura da
USP

Destacamos que raramente os licenciandos escolhem a disciplina Mecânica
Quântica I, pois ela tem como pré-requisito duas disciplinas que não fazem parte do
currículo da licenciatura. O mesmo acontece para a disciplina sobre aceleradores de
partículas. Na UFRJ, em relação às disciplinas optativas de escolha restrita, nas quais
os alunos podem escolher apenas dois créditos para cursar, são disponibilizadas na
Licenciatura, apenas quatro disciplinas, sendo que apenas uma disciplina: FIW008 Oficina de Fís. Contemporânea49, que contempla 1 crédito, traz a sugestão de
trabalhar com “Tópicos de interesse atual em Física desenvolvidos em nível de
graduação”, abordando temas atuais da Física, mas não especifica quais seriam.
A UFPR possui três disciplinas optativas50 que abordam a FMC, indicamos
essas disciplinas na tabela 7.15 com os respectivos números de créditos. Ressaltamos
que nenhuma dessas disciplinas aborda a Física Nuclear.

49

<https://siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/153686A1-92A4-F79B-1A98293E206CD40D.html> Acesso em 18/04/2015
50 Fonte: <http://fisica.ufpr.br/grad/optativas_licenciatura_2011.html> Acesso em: 26/02/2013.
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Código Nome

Créditos

CF352

Fundamentos de Física atômica e Molecular

4

CF372

Mecânica Quântica I

4

CF373

Mecânica Quântica II

4

Total

C.H.G.
Teórica/Prática

12
Tabela 7.15: Disciplinas Optativas que contemplam a FMC na Licenciatura da

UFPR

Destacamos que dificilmente os licenciandos escolhem a disciplina Mecânica
Quântica I e II, pois ela tem como pré-requisito duas disciplinas que não fazem parte
do currículo da licenciatura. E, a disciplina Fundamentos de Física atômica e Molecular
tem como pré-requisito a disciplina Estrutura da Matéria (4 créditos) que, como citado,
não faz parte do currículo da licenciatura.
Ressaltamos que o curso da UFRGS não disponibiliza créditos optativos.
Apresentamos na tabela 7.16 as disciplinas eletivas que contemplam a FMC na
Licenciatura em Física da UFPE, destacamos que nenhuma disciplina optativa aborda
a Física Nuclear.

E
L
E
T
I
V
A
S

C.H.G.
Teórica/Prática

Código

Nome

Créditos

FI332

Estrutura da Matéria 2

5

75

0

FI565

Física Atômica e Molecular 1

4

60

0

FI571

Física do Estado Sólido 1A

4

60

0

FI572
FI236

Física do Estado Sólido 2A
Física dos Semicondutores 1A

4
5

60
75

0
0

FI581

Física do Estado Sólido 2A

5

75

0

FI431

Mecânica Quântica 1

5

75

0

FI432

Mecânica Quântica 2

5

75

0

Total

41
Tabela 7.16: Disciplinas Eletivas que contemplam a FMC na Licenciatura em

Física da UFPE.

Destacamos que raramente os licenciandos escolhem essas disciplinas, em
primeiro lugar pelo fato de terem a disposição um número grande de disciplinas
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optativas disponíveis 28 disciplinas e também pelo fato das disciplinas que abordam
FMC terem como pré-requisitos disciplinas que não são contempladas na grade
curricular dos licenciandos demandando um número de horas a mais na formação do
licenciando, o que muitas vezes não é possível.
Dessa forma podemos perceber que os números

de créditos que

apresentamos na tabela das disciplinas optativas que abordam a FMC na USP, na
UFPR e na UFPE não estão de fato “disponíveis” integralmente, considerando todas
as observações ressaltadas em nossa análise. Acreditamos que nessas Universidades
a maioria dos licenciando concluam o curso de licenciatura apenas com o número de
créditos obrigatórios em disciplinas que abordam a FMC, o que, em nosso ponto de
vista é muito pouco. E o que consideramos mais grave é o fato no número ínfimo da
abordagem dos conteúdos de Física Nuclear.
7.4- O conhecimento de FMC nas disciplinas do currículo da Licenciatura

Realizaremos agora uma análise qualitativa dos conteúdos presente nas
ementas51 das disciplinas obrigatórias contempladas nas Licenciaturas, para verificar a
seleção que é realizada por cada Universidade dos conteúdos da FMC e como eles
estão organizados. Restringimos essa análise pormenorizada sobre a abordagem da
FMC e da Física Nuclear apenas para a Licenciatura, pois como já destacamos os
cursos do Bacharelado possuem estruturas curriculares muito diversificadas, o que
impossibilitaria uma comparação efetiva. Na Licenciatura as disciplinas presentes são
mais comuns, modificando apenas o nome.
Apresentamos na tabela 7.17 as disciplinas obrigatórias que abordam a FMC
nas cinco Universidades.

51

Na UFRJ essa disciplina, com a mesma ementa, é denominada Física Moderna A, na
UFRGS é denominada Física do séc. XX A e na UFPE é denominada Estrutura da Matéria L1.
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Disciplinas Obrigatórias

USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

UFPE

Física Moderna I52

6

4

4

4

4

4

4

4

4

Física Moderna II

53

Relatividade

2

Lab. de Física Moderna

4

2

4

3

Total de créditos em FMC

16

10

12

11

abordam

a

Tabela 7.17:
Universidades.

Disciplinas

obrigatórias

que

4
FMC

nas

cinco

Analisamos as ementas das disciplinas, onde se explicitam os objetivos das
disciplinas. Apresentamos, inicialmente, a disciplina “Física Moderna 1”, que aborda
conteúdos da FMC.
Na ementa da disciplina Física Moderna I do curso de licenciatura da USP o
objetivo da disciplina é:
Retomar as limitações dos modelos clássicos e a necessidade de
quantização, introduzir as idéias de dualidade onda-partícula para a
matéria e para a radiação e introduzir a mecânica quântica.

O objetivo da disciplina Física Moderna A do curso de licenciatura da UFRJ, de
acordo com a ementa é:
Desenvolver os aspectos conceituais e os princípios básicos da
Física Moderna. Estabelecer uma ponte entre as concepções

52

Essas ementas, disponibilizadas pelas Universidades, estão presentes no Anexo 5: Ementa
das disciplinas que abordam a FMC e Física Nuclear nos cursos de graduação analisados.
53 Na UFRJ essa disciplina, com a mesma ementa, é denominada Física Moderna B e na
UFRGS é denominada Física do séc. XX B.
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clássicas acerca da natureza da matéria e da luz e os novos
paradigmas da Física Quântica.

O objetivo da disciplina Física Moderna I do curso de licenciatura da UFPR, de
acordo com a ementa é, muito geral, e limita a “Apresentar ao aluno ferramentas
matemáticas essenciais e sua correlação com a Física.”
Apresentamos na tabela 7.18 os conteúdos abordados nessa disciplina nos
cursos de Licenciatura de cada Universidade de acordo com a ementa.
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Tabela 7.18: Os conteúdos abordados na disciplina “Física Moderna 1” nos
cursos de Licenciatura de cada Universidade
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O que podemos verificar, inicialmente, é que a bibliografia é muito comum aos
cursos, a USP, UFPR e UFPE adotam o livro: EISBERG, R.; RESNICK R. Física
Quântica. (1988); A USP, a UFRJ e a UFPR adotam o livro TIPLER P.; LLEWELLYN
R. A. Física Moderna (2001) e a USP e a UFPE adotam o livro THORNTON, S.T.;
REX, A. Modern Physics for scientists and engineers. (2000). A única obra que não é
comum entre as Universidades é a de CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna:
Origens Clássicas e Fundamentos (2006) que é adotada apenas pela UFRJ.
O fato dos cursos adotarem praticamente a mesma bibliografia pode ser um
indicativo que eles realizam uma seleção e organização dos conteúdos de FMC muito
semelhantes.
Inicialmente ressaltamos que o curso de Licenciatura da UFPE é o único que
destoa das outras Universidades pelo fato dele possuir apenas uma disciplina
obrigatória que contempla a FMC e, também, em relação à seleção dos temas nessa
disciplina que só contemplam conteúdos de Relatividade e de Física Quântica.
Em relação ao conteúdo abordado pelas disciplinas Física Moderna 1 podemos
perceber que a seleção, e mesmo a organização desses conteúdos, são muito
semelhantes. Todas as Universidades abordam a Relatividade nessa disciplina, exceto
a USP, pois ela traz o conteúdo de Relatividade separado em outra disciplina de dois
créditos. Além da Relatividade o tema em destaque na disciplina é a Física Quântica.
A ementa da USP é mais detalhada e apresenta mais conteúdos, isso se deve
pelo fato da USP disponibilizar para essa disciplina 6 créditos, ou seja, dois a mais do
que nas quatro outras Universidades que disponibilizam apenas quatro.
Em relação a Física Quântica a ordem ao abordar os conteúdos seguem a
mesma organização dos livros didáticos, e trazem uma seleção comum. Inicia-se com
as origens da teoria quântica, radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, energia e
momento do fóton, Raios X e efeito Compton. Os modelos atômicos de Rutherford e
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de Bohr, o caráter dual da matéria, a hipótese de de Broglie, princípio da incerteza.
Átomo de hidrogênio: equação de Schrödinger em três dimensões, autofunções e
autovalores.
Gostaríamos de ressaltar que além dessas cinco universidades que
selecionamos, muitas outras, possuem no curso de Licenciatura uma estrutura muito
semelhante54 às das que analisamos ao abordar os conteúdos de FMC no currículo,
além de utilizarem também a mesma bibliografia, elas abordam os mesmos
conteúdos, como por exemplo, a Universidade Federal do Pará (UFPA) , de Roraima
(UFRR), de Santa Catarina (UFSC), de Alagoas (UFAL), além das Universidades
Estaduais do Ceará (UECE), de Mato Grosso do Sul (UEMS), entre outras.
Analisaremos agora a segunda disciplina que aborda a FMC para verificar a
seleção que é realizada por cada Universidade dos conteúdos da FMC e como eles
estão organizados na disciplina “Física Moderna 2”.
Na ementa da disciplina Física Moderna II do curso de licenciatura da USP o
objetivo da disciplina é:
O objetivo prioritário da disciplina é dar uma noção básica sobre os
aspectos mais relevantes da física dos átomos isolados, do seu
núcleo, de moléculas isoladas e das partículas elementares. Além
disto, são abordados os aspectos básicos da estatística quântica
visando a compreensão de algumas propriedades específicas dos
sólidos e dos núcleos e noções de cosmologia.

O objetivo da disciplina Física Moderna B do curso de licenciatura da UFRJ e
da UFPR, de acordo com as ementas, são exatamente os mesmos das disciplinas
Física Moderna 1, portanto são objetivos gerais dos conteúdos da FMC e, como
verificamos nos objetivos do curso de Licenciatura na UFRJ apenas o tema da Física
Quântica é citado.

54

As ementas desses cursos de Licenciatura encontram-se no Anexo 6: Ementas das
disciplinas que contemplam a FMC na Licenciatura de outras Universidades.
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Apresentamos na tabela 7.18 os conteúdos abordados nessa disciplina nos
cursos de Licenciatura de cada Universidade de acordo com a ementa, ressaltamos
que a UFPE não possui essa disciplina como obrigatória.
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Tabela 7.18: Os conteúdos abordados na disciplina “Física Moderna 2” nos
cursos de Licenciatura de cada Universidade
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Em relação à bibliografia, os livros adotados pelas Universidades são
exatamente os mesmos que são utilizados na disciplina “Física Moderna 1”, portanto
verificamos novamente que a bibliografia é comum nas Universidades.
Podemos perceber que as quatro Universidades, da mesma forma que a
disciplina Física Moderna 1, apresentam a mesma seleção e organização dos
conteúdos. São abordados, na maioria, seis temas:
Átomos multieletrônicos: partículas idênticas, princípio de exclusão,
teoria de Hartree, espectros de raios-x, acoplamento LS, efeito
Zeeman. Estatística quântica: bósons e férmions, funções de
distribuição quânticas, calor específico, laser, gás de fótons, gás de
fônons, condensação de Bose, gás de elétrons. Moléculas: ligações
químicas, espectros de rotação, vibração e eletrônicos, efeito Raman.
Estado sólido: teoria de bandas, condução elétrica, semicondutores,
supercondutores, propriedades magnéticas. Física nuclear e
partículas: modelos nucleares, decaimentos nucleares, partículas
elementares.

Em relação ao conteúdo de Física Nuclear, não conseguimos através das
ementas verificar a seleção dos conteúdos, pelo fato das ementas estarem muito
simplificadas, portanto, infelizmente, não foi possível realizar uma análise mais
pormenorizada. Apresentamos na Tabela 7.19 a maneira como a Física Nuclear é
caracterizada nas ementas:
USP

UFRJ

UFPR

UFRGS

Física Moderna II

Física Moderna
A

Física Moderna II

A Física do
Século XX B

Física
nuclear
e
partículas: modelos
nucleares,
decaimentos
nucleares, partículas
elementares.

Elementos de física
nuclear

Propriedades gerais do núcleo
atômico. Forças entre nucleons.
Energia
de
ligação
nuclear.
Estabilidade
nuclear.
Radioatividade.
Fissão.
Fusão
nuclear.
Reações
nucleares.
Interação de partículas

Radioatividade.

Tabela 7.19: Os conteúdos de Física Nuclear abordados nos cursos de
Licenciatura de cada Universidade
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7.5- A presença da FMC nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior

Após a análise da grade curricular, das disciplinas e das ementas dos cursos
de graduação em Física de algumas instituições do país, analisamos as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
Pretendemos verificar se os cursos de licenciatura estão contemplando os
objetivos formativos, em relação à abordagem dos tópicos de FMC.
Os cursos de Licenciatura em Física são regidos por duas legislações
diferentes: as dos cursos de Física e as dos professores de educação básica. De
acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares55 para os Cursos de Física, aprovada
em 06/11/2001 e publicada no Diário Oficial da União em 7/12/2001, Seção 1, p. 25,
os cursos de Física devem ter uma carga horária de cerca de 2400 horas distribuídas,
normalmente, ao longo de quatro anos. Desse total, aproximadamente a metade deve
corresponder a um núcleo básico comum e a outra metade a módulos sequenciais
complementares definidores de ênfases.
É praticamente consenso que a formação em Física, na sociedade
contemporânea, deve se caracterizar pela flexibilidade do currículo de
modo a oferecer alternativas aos egressos. (DNC, 2001, p. 1)

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que,
apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de
abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em
buscar novas formas do saber e do fazer científico ou tecnológico.
Dentro deste perfil geral, se distinguem quatro perfis específicos, em função da
diversificação curricular proporcionada são propostos através de módulos sequenciais
complementares ao núcleo básico comum. O Físico-pesquisador, Bacharel em Física,
e o Físico-educador, Licenciado em Física e o Físico-tecnólogo, Bacharel em Física, e
55

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf> Acesso: 30/09/14.
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Físico-interdisciplinar que utiliza prioritariamente o instrumental da Física em conexão
com outras áreas do saber, nesse perfil o físico passa a atuar de forma conjunta e
harmônica com especialistas de outras áreas, tais como químicos, médicos,
matemáticos, biólogos, engenheiros e administradores.
De acordo com as DNC (2001) o Físico – educador:
dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber
científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no
ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação
científica, como vídeos, “software”, ou outros meios de comunicação.
Não se ateria ao perfil da atual Licenciatura em Física, que está
orientada para o ensino médio formal. (DNC, 2001, p. 3)

O núcleo comum deverá ser cumprido por todas as modalidades em Física,
representando aproximadamente metade da carga horária necessária para a obtenção
do diploma. É caracterizado por conjuntos de disciplinas relativos à Física geral,
matemática, Física clássica, Física Moderna e Contemporânea e disciplinas
complementares. Em relação à Física Moderna e Contemporânea, as diretrizes
detalham da seguinte maneira:
Física Moderna e Contemporânea é a Física desde o início do Séc.
XX, compreendendo conceitos de mecânica quântica, física
estatística, relatividade e aplicações. Sugere-se a utilização de
laboratório. (DNC, 2001, p. 3)

Percebemos que as Diretrizes, ao se referir aos conteúdos de Física Moderna,
incluem a Física Estatística. Entretanto, da análise dos conteúdos das disciplinas
apresentadas, podemos constatar que elas não incluem tal conteúdo. A ideia central
dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores do Grupo de Física Estatística da
USP consiste na utilização de:
modelos cooperativos da mecânica estatística com muitos graus de
liberdade, os quais são estudados por meio de ferramentas analíticas
fornecidas por métodos da física matemática e por abordagens
aproximadas, bem como métodos de simulação computacional, tais
como o método de Monte Carlo. (//portal.if.usp.br/pesquisa/ptbr/node/932)
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Ainda destacamos que de acordo com as diretrizes os conteúdos que
compreendem a Física Moderna, desde o início do Séc. XX, são a mecânica quântica
e a relatividade, não fazendo menção à Física Nuclear, Física do estado sólido, Física
de partículas, Física Molecular, entre outros.
De acordo com as Diretrizes, o conteúdo curricular do Bacharelado em Física
deve:
ser complementado por sequenciais em Matemática, Física Teórica e
Experimental avançados. Esses sequenciais devem apresentar uma
estrutura coesa e desejável integração com a escola de pósgraduação. (DNC, 2001, p. 3)

Em relação à Licenciatura, os sequenciais estarão voltados para o ensino da
Física e deverão ser acordados com os profissionais da área de educação e
compreendem:
(i) instrumentalização de professores de Ciências do ensino
fundamental; (ii) aperfeiçoamento de professores de Física do ensino
médio; (iii) produção de material instrucional; (iv) capacitação de
professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Para a
licenciatura em Física serão incluídos no conjunto dos conteúdos
profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em
nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação
Básica e para o Ensino Médio. (DNC, 2001, p. 7)

Além dessas diretrizes, há também as Diretrizes Nacionais Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena56, publicada no Diário Oficial da União de
18/1/2002, Seção 1, p. 31. Esses dois documentos divergem no que se refere à
formação da Licenciatura em Física que, como destacado anteriormente, estabelece

56 Disponível

em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf> Acesso: 02/12/14.
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ao curso de licenciatura uma formação comum seguido de módulos sequenciais
complementares.
O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para a
graduação, conduzido pela Secretaria de Ensino Superior – SESu iniciado em 1997 ,
consolidou a direção da formação para três categorias de carreiras: Bacharelado
Acadêmico;

Bacharelado

Profissionalizante

e

Licenciatura.

Dessa

forma,

a

Licenciatura recebeu, como determina a nova legislação, terminalidade e integralidade
própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico.

Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que não
se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de
professores que ficou caracterizada como modelo “3+1”. (DNC, 2002,
p. 6)

De acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores, a proposta pedagógica e a organização institucional de um
curso de formação de professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a
segunda tem, ou deveria ter, como função, dar condições à primeira. Na prática, o que
temos assistido mais comumente é a organização institucional determinando a
organização curricular, quando deveria ser exatamente o contrário, também, porque
ela própria tem papel formador.
Isso certamente ocorre, como acima mencionado, nos cursos de
licenciatura que funcionam como anexos do curso de bacharelado, o
que impede a construção de um curso com identidade própria. (DNC,
2002, p. 18)

As Diretrizes ainda assinalam que:
Enquanto isso, nos demais cursos de licenciatura, que formam
especialistas por área de conhecimento ou disciplina, é frequente
colocar-se o foco quase que exclusivamente nos conteúdos
específicos das áreas em detrimento de um trabalho mais
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aprofundado sobre os conteúdos que serão desenvolvidos no ensino
fundamental e médio. (DNC, 2002, p. 21)

7.6 – Síntese
Das cinco Universidades pesquisadas apenas a USP oferece o curso de
bacharelado no período noturno, e apenas a USP e a UFRGS oferecem o curso de
Licenciatura no período diurno, ou seja, existe uma segmentação do curso de
bacharelado no período diurno e da Licenciatura no período noturno.
Destacamos que essa informação nos fez refletir sobre alguns aspectos,
principalmente no que diz respeito à formação de professores de Física no Brasil. A
falta de demanda de licenciados em Física, talvez, pode estar de certa forma
relacionada com esse fato.
Os cursos de licenciatura todas as instituições analisadas, com exceção da
UFPE, têm uma carga horária e número total de créditos superior aos cursos de
Bacharelado, nas instituições correspondentes, exceção da UFPE. A Universidade
mais contempla em maior porcentagem a FMC, nos cursos de Bacharelado, é a UFRJ
(28%) com mais de um quarto dos créditos destinados a essa temática, em relação
aos créditos obrigatórios. Além disso, UFRJ apresenta uma diversidade maior das
temáticas da FMC e também de disciplinas experimentais.
Na UFPR e na UFRGS a presença da FMC é praticamente a mesma, entorno
de 20%. A USP e a UFPE são as que menos privilegiam os conteúdos de FMC em
relação a outros temas nas disciplinas obrigatórias, com apenas 11% dos créditos. É
importante considerar, no entanto, que a ênfase geral dada em cada um dos cursos
depende da combinação entre obrigatórias e optativas selecionadas pelos alunos.
Destacamos que a USP é a instituição que disponibiliza um maior número de créditos
às disciplinas, 61 créditos, seguidos pela UFPE, 53 créditos. A UFRGS destina 24
créditos, a UFRJ 19 créditos e a UFPR apenas 9 créditos.
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Destacamos que um aluno que conclua o curso de bacharelado em Física e
não curse disciplinas optativas que abordem conteúdos de FMC conclui o curso
apenas com essa porcentagem de créditos destinada aos temas de FMC em relação
ao total de créditos disponíveis para o Bacharelado o que consideramos muito pouco.
A USP é a única Universidade que possui para o curso de bacharelado a
mesma porcentagem que a Licenciatura, 7% dos créditos destinados às disciplinas
que abordam a FMC em relação ao total do curso, as outras universidades possuem
para o bacharelado uma quantidade muito maior, em destaque a UFRJ que destina
apenas 5 % à Licenciatura e 23% ao Bacharelado.
A abordagem da Física Nuclear no Bacharelado é surpreendente, apenas a
UFRJ e a UFRGS contemplam nas disciplinas obrigatórias conteúdos de Física
Nuclear com uma porcentagem ínfima. Verificamos que a porcentagem, em relação
ao numero total de créditos destinados às disciplinas obrigatórias é desprezível, ou
seja, apenas 1,5% nas duas únicas duas Universidades que contemplam a Física
Nuclear nos créditos obrigatórios, a UFRJ e a UFRGS. Apresentamos ainda na tabela
7.6 o número total de horas destinado à abordagem da Física Nuclear no Bacharelado
em Física nessas Universidades.
Nas duas Universidades, a Física Nuclear é abordada em apenas uma
disciplina, e destacamos que nenhuma delas oferece uma disciplina que aborda
exclusivamente a Física Nuclear, ambas abordam o conteúdo junto com a Física de
Partículas, distribuído praticamente 50% para cada tema. Em relação aos conteúdos
de Física Nuclear abordados, a UFRJ contempla poucos temas e, através da ementa,
podemos perceber que a abordagem é muito reduzida, limitando-se apenas ao básico,
não contempla nem o modelo da gota líquida, modelos coletivos, decaimentos alfa,
beta e gama, aplicações de física nuclear e datação radioativa que estão presentes na
ementa da UFRGS.
Destacamos que a UFPR é a única Universidade não disponibiliza nenhum
crédito optativo à Física Nuclear, ou seja, isso significa que um bacharel formado na
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UFPR conclui a o curso com nenhum conhecimento sobre os conteúdos de Física
Nuclear, pois como ressaltamos anteriormente a Física Nuclear não é abordada nas
disciplinas obrigatórias. A UFPE não disponibiliza nenhuma disciplina obrigatória que
contempla a Física Nuclear e oferece, entre os 41 créditos em disciplinas optativas,
apenas 5 créditos à Física Nuclear, na disciplina Física Nuclear 1.

Em relação à Licenciatura, a USP destina a maior porcentagem (13%) às
disciplinas que abordam conteúdos da FMC em relação às disciplinas obrigatórias, de
maneira que um licenciando que não opte por disciplinas optativas que abordam
conteúdos de FMC, formado pela USP conclua o curso praticamente com o dobro de
créditos em relação à UFPR e UFRGS e com 10% a mais que um licenciando formado
pela UFPE. Percebemos também que na UFRJ, UFPR e UFRGS a distribuição é
praticamente a mesma, variando entre 6% a 8% e a UFPE destina um número
pequeno, que corresponde a 3%, já que a FMC é contemplada em apenas uma
disciplina obrigatória com 4 créditos.
Em relação à abordagem da Física Nuclear, a UFPR é a Universidade que
destina um maior numero de horas à abordagem da Física Nuclear, o que
percentualmente corresponde a 1,1% dos créditos destinados às disciplinas
obrigatórias. Na USP esse percentual corresponde a 0,5%, a UFRJ e UFGS apresenta
praticamente o mesmo percentual 0,3% e 0,2%, respectivamente, e destacamos que a
UFPE não aborda a Física Nuclear nas disciplinas obrigatórias.
O número total de horas do curso de Licenciatura destinadas à abordagem da
Física Nuclear nas disciplinas obrigatórias é muito pequeno, praticamente desprezível.
Destacamos que, na maioria das ementas, a Física Nuclear é o ultimo assunto a ser
abordado e que nem sempre de fato é contemplado. Ressaltamos que o curso da
UFRGS não disponibiliza créditos optativos e a USP é única Universidades que
aborda a Física Nuclear nas disciplinas optativas de FMC.
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Dessa forma podemos

perceber

que os números

de créditos que

apresentamos na tabela das disciplinas optativas que abordam a FMC na USP, na
UFPR e na UFPE não estão de fato “disponíveis” integralmente, considerando todas
as observações ressaltadas em nossa análise. Acreditamos que nessas Universidades
a maioria dos licenciando concluam o curso de licenciatura apenas com o número de
créditos obrigatórios em disciplinas que abordam a FMC, o que, em nosso ponto de
vista é muito pouco. E o que consideramos mais grave é o fato no número ínfimo da
abordagem dos conteúdos de Física Nuclear.
Acreditamos que um professor que leciona atualmente necessita de
informações para discutir c seus alunos assuntos contemporâneos que estão na mídia,
por exemplo, nos dias de hoje como a questão de Fukushima etc.
Em relação às ementas das disciplinas obrigatórias da Licenciatura que
abordam a FMC verificamos inicialmente que a bibliografia é muito comum aos cursos,
isso é um indicativo que eles realizam uma seleção e organização dos conteúdos de
FMC muito semelhantes. Em relação ao conteúdo abordado pelas podemos perceber
que a seleção, e mesmo a organização desses conteúdos, são muito semelhantes.
Gostaríamos de ressaltar que além dessas cinco universidades que
selecionamos, muitas outras, possuem no curso de Licenciatura uma estrutura muito
semelhante às das que analisamos ao abordar os conteúdos de FMC no currículo,
além de utilizarem também a mesma bibliografia, elas abordam os mesmos
conteúdos, como por exemplo, a Universidade Federal do Pará (UFPA) , de Roraima
(UFRR), de Santa Catarina (UFSC), de Alagoas (UFAL), além das Universidades
Estaduais do Ceará (UECE), de Mato Grosso do Sul (UEMS), entre outras.
Destacamos que raramente os licenciandos escolhem disciplinas optativas que
abordam a FMC, primeiramente pelo grande número de disciplinas optativas
disponíveis e também pelo fato das disciplinas que abordam FMC terem como prérequisitos disciplinas que não são contempladas na grade curricular dos licenciandos
demandando um número de horas a mais na formação do licenciando, o que muitas
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vezes não é possível. Em algumas situações,o licenciando que escolhe disciplinas
optativas que aborda a FMC, iria demandar mais 2 anos a mais em sua graduação
considerando uma disciplina por semestre pelo oferecimento das disciplinas.
Ressaltamos que de acordo com as diretrizes (DCN) os conteúdos que
compreendem a Física Moderna, desde o início do Séc. XX, são a mecânica quântica
e a relatividade, não fazendo menção à Física Nuclear, Física do estado sólido, Física
de partículas, Física Molecular, entre outros.

219

CAPÍTULO 8:
A Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio

A reformulação do Ensino Médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas
Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da
educação brasileira. A ideia central expressa na nova Lei, e que orienta a
transformação, estabelece o ensino médio como etapa conclusiva da educação básica
de toda a população estudantil – e não mais somente uma preparação para outra
etapa escolar ou para o exercício profissional. (Brasil, 2002, p.7)
Essa reformulação desafiou a comunidade educacional a pôr em prática
propostas que superem as limitações do antigo ensino médio, organizado em duas
principais tradições formativas, a pré-universitária e a profissionalizante. E, nos anos
seguintes, isso refletiu em outras ações, inclusive no que diz respeito às orientações
sobre critérios de seleção para definir os conteúdos a serem trabalhados nos livros
didáticos do Ensino Médio, com processos de seleção e avaliação desses livros.
A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo
sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCNEM57. Trata-se de construir uma
visão da Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e
solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade.
(Brasil58, 2002, p.59)

57<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12598%3Apublicac

oes&Itemid=859>
58 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>
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E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de Física
deixa de constituir um objetivo em si mesmo, mas passa a ser
compreendido como um instrumento para a compreensão do mundo.
Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele
simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse
conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais em suas
formas de pensar e agir. (BRASIL, 2002, p.61)

Em

janeiro de 2007,

foi implantado59 o Fundo de Manutenção

e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). E, com o apoio do
FUNDEB, importantes programas do Ministério da Educação, anteriormente voltados
apenas para o ensino fundamental, foram ampliados e passaram a atender às escolas
públicas de Ensino Médio, dentre eles o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD,
nos mesmos moldes de execução das edições voltadas para os alunos do Ensino
Fundamental.
A avaliação de livros didáticos para o ensino médio teve início em 2004, no
âmbito do então Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), com a
publicação da Resolução nº 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Em 2004, foram avaliados apenas livros de Matemática e Português, que
foram distribuídos, por todo país, em 2005 e 2006. A distribuição do livro didático de
Física, para os alunos das escolas públicas de Ensino Médio de todo o País, ocorreu
apenas na edição de 2008 do PNLEM. (Brasil, 2011b, p. 6)
Em sua edição atual o PNLD 2012, antigo PNLEM, foi incorporado ao
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), executado pelo FNDE e pela Secretaria
da Educação Básica (SEB/MEC). A avaliação das obras ocorreu ao longo do ano de
2010 e foi concluída com a divulgação do Guia de Livros Didáticos – PNLD 2012.

BRASIL. Guia de livros didáticos: PNLD 2012: Apresentação. – Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2011.
59
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Desde a implantação do Programa, o Ministério da Educação coloca à
disposição dos professores o guia de livros didáticos, como um instrumento de apoio
ao processo de escolha, apresentando informações sobre os volumes, componentes
curriculares, princípios e critérios utilizados na avaliação, além das resenhas de cada
obra aprovada. Portanto, a escolha dos livros didáticos é de responsabilidade dos
professores e da escola.
Nosso objetivo no presente capítulo é investigar em que medida e em quais
aspectos as tendências que começam a se estabelecer através dos livros didáticos,
em relação à inserção da FMC no EM, respondem (ou não) às expectativas, às
orientações e aos objetivos formativos apontados nas diretrizes e nos parâmetros
curriculares para o Ensino Médio, através das competências e habilidades a serem
promovidas, segundo os documentos oficiais que se sucederam a partir de 2000
(PCN, PCN+, OCN e PNLD).
Essa análise dos livros didáticos nos parece importante para situar, de um
ponto de vista mais geral, a direção e perspectiva com que está ocorrendo a inserção
desses novos temas.
Cria-se a expectativa, portanto, de que, nas propostas concretas para o Ensino
Médio dos livros didáticos, venham a ser contempladas seleções de conteúdos com
formas e abordagens diferenciadas, permitindo explorar o tema de maneira ampla,
incluindo aspectos tecnológicos, históricos e sociais, além dos científicos, de forma a
contemplar as várias motivações que justificam sua relevância.
No âmbito desse trabalho, analisamos o conhecimento de FMC presente nos
livros didáticos aprovados no PNLD 2012, com o foco na questão da “seleção e
organização” desses conteúdos. Essa perspectiva tem em vista que cada livro, ao
estabelecer uma proposta, através da escolha e sequência dos temas que apresenta,
consolida uma maneira de abordar o conhecimento escolar que, de certa forma,
influencia o ensino tanto no que diz respeito ao trabalho do professor em sala de aula
quanto aos objetivos formativos a serem promovidos.
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Assim, em uma primeira etapa de análise, visando à caracterização da seleção
de conteúdos, analisamos a “presença/ausência” de temas e tópicos, sequência,
extensão e formas de abordagem dos conteúdos de FMC nos livros de ensino médio.
Em uma segunda etapa, realizamos uma análise mais específica da
abordagem, optamos por centrar em um tema específico, a Física Nuclear, para
aprofundarmos e detalharmos o tratamento que cada autor realizou. Ao analisar a
Física Nuclear, buscamos identificar não só os aspectos conceituais, mas também os
tecnológicos, sociais e históricos, assim como suas articulações internas.
8.1- Diretrizes, Orientações e Justificativas

Os PCN+ destacam uma atribuição de novos sentidos aos conteúdos de Física
a serem contemplados no Ensino Médio, que possibilite aos alunos uma
“compreensão e participação do mundo” no mundo contemporâneo.
Exemplificam também como reorganizar as áreas tradicionalmente
trabalhadas, como Mecânica, Termologia, Eletromagnetismo e Física
Moderna, de forma a atribuir-lhes novos sentidos. (PCN+, 2012, p.51,
grifos nossos)
Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino
médio, não venham a ter mais qualquer contato escolar com o
conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou
universitárias, ainda terão adquirido a formação necessária para
compreender e participar do mundo em que vivem. (PCN+, 2012,
p.59, grifos nossos)

Percebemos nos PCN+ uma preocupação em relação à seleção dos conteúdos
a serem contemplados no Ensino Médio e afirmam que a seleção dos conteúdos
presentes nos livros didáticos do Ensino Médio é uma “versão abreviada dos livros
didáticos do Ensino Superior.”
O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da
humanidade, não pode estar todo presente na escola média. Será
necessário sempre fazer escolhas em relação ao que é mais
importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências
apropriadas. A seleção desse conhecimento tem sido feita,
tradicionalmente, em termos de conceitos considerados centrais em
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áreas de fenômenos de natureza física diferentes, delimitando os
conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a
serem abordados. Isso resulta, quase sempre, em uma seleção tal
que os índices dos livros didáticos de ensino médio se tornam, na
verdade, uma versão abreviada daqueles utilizados nos cursos de
física básica do ensino superior, ou uma versão um pouco mais
estendida dos que vinham sendo utilizados na oitava série do ensino
fundamental. (PCN+, 2012, p.51, grifos nossos)

Mas, na escolha e organização dos conteúdos, de acordo com os PCN+,
percebemos uma “preocupação” com a formação “ampla”, não limitada apenas aos
aspectos técnicos e científicos.
Nessas propostas, os critérios de seleção para definir os conteúdos a
serem trabalhados, na maior parte das vezes, restringem-se ao
conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta o sentido
mais amplo da formação desejada. (PCN+, 2012, p.61)

Os

PCN+

destacam

a

relevância

para

a

compreensão

do

mundo

contemporâneo, das questões atuais vinculadas pela mídia como, por exemplo, o caso
acidente nuclear de Fukushima em 2011.
Acompanhar o noticiário relativo à ciência em jornais, revistas e
notícias veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão
e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações
para participar do que se passa à sua volta. Analisar, argumentar e
posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e
tecnologia. (PCN+, 2012, p.64, grifos nossos)

Sobre a organização curricular, seleções e escolhas dos conteúdos os PCN+
ressaltam a questão da inserção da FMC no EM.
Como modificar a forma de trabalhar sem comprometer uma
construção sólida do conhecimento em Física? Até que ponto se deve
desenvolver o formalismo da Física? Como transformar o antigo
currículo? O que fazer com pêndulos, molas e planos inclinados? Que
tipo de laboratório faz sentido? Que temas devem ser privilegiados? É
possível “abrir mão” do tratamento de alguns tópicos como, por
exemplo, a Cinemática? E na Astronomia, o que tratar? É preciso
introduzir Física Moderna? Essas e outras questões estão ainda para
muitos sem resposta, indicando a necessidade de uma reflexão que
revele elementos mais concretos e norteadores. (PCN+, 2012, p.60,
grifos nossos)
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Apresentamos, na Tabela 8.1, as quatro unidades contempladas no “Tema
Estruturador 5: Matéria e Radiação” propostas pelos PCN+. 1. Matéria e suas
propriedades; 2. Radiações e suas interações; 3. Energia nuclear e radioatividade; 4.
Eletrônica e informática. Sendo que, em linhas gerais, todas fazem menção aos
conteúdos contemporâneos. Destacamos a terceira unidade temática: Energia nuclear
e radioatividade.

UNIDADE
1.
Matéria e
suas
propriedades

2. Radiações
e suas
interações

3.
Energia
nuclear e
radioatividad
e

4.
Eletrônica e
informática

• Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para
explicar diferentes propriedades dos materiais (térmicas, elétricas, magnéticas
etc.).
• Relacionar os modelos de organização dos átomos e moléculas na
constituição da matéria às características macroscópicas observáveis em
cristais, cristais líquidos, polímeros, novos materiais etc.
• Compreender a constituição e organização da matéria viva e suas
especificidades, relacionando-as aos modelos físicos estudados.
• Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana,
reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético (das ondas de
rádio aos raios gama) e sua utilização através das tecnologias a elas
associadas (radar, rádio, forno de microondas, tomografia etc.).
• Compreender os processos de interação das radiações com meios materiais
para explicar os fenômenos envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão
e transmissão de luz, telas de monitores, radiografias.
• Avaliar efeitos biológicos e ambientais do uso de radiações não-ionizantes
em situações do cotidiano.
• Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade
para reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos.
• Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas
transformações nucleares para explicar seu uso em, por exemplo, usinas
nucleares, indústria, agricultura ou medicina.
• Avaliar os efeitos biológicos e ambientais, assim como medidas de proteção,
da radioatividade e radiações ionizantes.
• Identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e
suas propriedades nos equipamentos contemporâneos.
• Identificar elementos básicos da microeletrônica para compreender o
processamento de informação (processadores, microcomputadores etc.),
redes de informática e sistemas de automação.
• Acompanhar e avaliar o impacto social e econômico da automação e
informatização na vida contemporânea

Tabela 8.1: Unidades contempladas no “Tema Estruturador 5: Matéria e
Radiação” PCN+ (p.77, grifos nossos)

Em relação ao Tema estruturador 5. Matéria e radiação, os PCN+ destacam:
O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais intensamente,
de tecnologias baseadas na utilização de radiações [...] Introduzir
esses assuntos no ensino médio significa promover nos jovens
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competências para, por exemplo, [...] acompanhar a discussão sobre
os problemas relacionados à utilização da energia nuclear [...] A
compreensão desses aspectos pode propiciar, ainda, um novo olhar
sobre o impacto da tecnologia nas formas de vida contemporâneas,
além de introduzir novos elementos para uma discussão consciente
da relação entre ética e ciência. (PCN+, 2012, p.77, grifos nossos)

Em relação aos conteúdos e às práticas educativas, as Orientações
Curriculares Nacionais, que são documentos oficiais referentes ao currículo (OCN,
2006, p.57), destacam a necessidade de que a escola reveja os conteúdos ensinados
e suas respectivas práticas educativas, reconhecendo as sugestões dos temas
estruturadores dos PCN+, que articulam competências e conteúdos e apontam para
novas práticas pedagógicas.
De acordo com as OCN60 (2006):
Uma formação crítica exige por parte dos sujeitos a capacidade de
discutir abertamente questões resolvidas em instâncias tecnocráticas,
que devem estar amparadas em sólida formação científica e
tecnológica. [...] Mas, quando se solicita a posição do cidadão sobre
clonagem, pesticidas agrícolas ou uso de energia nuclear, entra
também o debate ético e político, na medida em que esse uso
compromete a própria existência humana. Mesmo quando se defende
a clonagem terapêutica ou o uso pacífico da energia nuclear, devem
ser discutidos os perigos potencialmente envolvidos nisso, já que a
história deixou ensinamentos tão dolorosos quanto os escombros de
Hiroshima. A formação por competências deve ter por objetivo
possibilitar ao sujeito opinar nessas esferas (OCN, 2006, p.44, grifos
nossos)

São sugeridos pelas OCN seis temas, com algumas unidades temáticas: 1.
Movimento, variações e conservações; 2. Calor, ambiente e usos de energia; 3. Som,
imagem e informação; 4. Equipamentos elétricos e telecomunicações; 5. Matéria e
radiação e 6. Universo, Terra e vida .
Apesar das OCN (2006, p.59) apresentarem uma possibilidade de desenvolver
na área de Física, no tema 5, o estudo da radiação, não encontramos especificamente

60

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf>
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 135 p. (Orientações
curriculares para o ensino médio; volume 2)
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a questão da energia nuclear e de seus usos tecnológicos e discussões sociais e
históricas. Somente na área de Química, a inserção de conhecimentos sobre modelos
atômicos e processos de reações nucleares são explícitos.

As OCN (2006), ainda em relação aos conteúdos de Química apontam:
Pode-se trabalhar, por exemplo, a partir de temas como poluição,
recursos energéticos, saúde, cosméticos, plásticos, metais, lixo,
química agrícola, energia nuclear, petróleo, alimentos, medicamentos,
agrotóxicos,
águas,
atmosfera,
solos,
vidros,
cerâmicas,
nanotecnologia, entre tantos outros temas abordados, também, em
livros paradidáticos, orientados para o ensino médio. (OCN, 2006,
p.122, grifos nossos)

Considerando-se as características e as demandas do ensino médio, foram
definidos critérios que representam um padrão consensual mínimo de qualidade para
as obras didáticas. No âmbito do PNLD 2012, um dos critérios eliminatórios
específicos para o componente curricular Física, que se referem a requisitos
indispensáveis de qualidade didático-pedagógica e implicaram na exclusão da obra,
era que o Livro do Aluno:
16. trata, sempre de forma adequada e pertinente, considerando os
diversos estudos presentes na literatura atual da área, tópicos
usualmente classificados como de Física Moderna e Contemporânea
e que sejam considerados importantes ou mesmo imprescindíveis
para o exercício da cidadania ativa, crítica e transformadora, bem
como para a inserção ativa, crítica e transformadora no mundo do
trabalho. (BRASIL, 2011a, p.16, grifos nossos)

Para avaliar as obras didáticas de Física para o Ensino Médio inscritas no
PNLD 2012, foi utilizada uma ficha de avaliação constituída por cinco blocos,
organizados a partir dos critérios que compõem o Edital de Convocação PNLD 2012
Ensino Médio. Cada bloco é composto de um conjunto de indicadores (critérios), cada
um expresso por uma afirmação.
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Assim, de acordo com o guia61, o não cumprimento de qualquer um dos
indicadores abaixo registrados implicou na não recomendação da coleção, referente
ao componente curricular “Física”, no âmbito do PNLD 2012 Ensino Médio. Os critérios
gerais, separados em cinco blocos: 1. Legislação e cidadania; 2. Abordagem teóricometodológica

e

proposta

didático

pedagógica;

3.

Conceitos,

linguagens

e

procedimentos; 4. Manual do professor e 5. Projeto editorial. O guia faz uma menção à
FMC, no Bloco 3, com o número indicador 3.14 que “exige” que o livro do aluno:
3.14 Contempla e aborda, de forma adequada e pertinente,
conhecimentos usualmente classificados como de Física Moderna e
Contemporânea. (BRASIL, 2011a, p. 21, grifos nossos)

8.2- Livros didáticos do Ensino Médio: Estratégia de análise

Para compor uma amostra representativa selecionamos, como objeto de
pesquisa dessa análise, os dez livros didáticos de Física aprovados no PNLD62 2012
(BRASIL, 2011). São eles: Benigno e Xavier (2010), Biscuola et al. (2010), Fuke e
Yamamoto (2010), Gaspar (2010), Gonçalves Filho e Toscano (2010), Kantor et al..
(2010); Máximo e Alvarenga (2010); Pietrocola et al. (2010), Sant’Anna et al. (2010);
Torres et al. (2010). Todos os livros apresentam a coleção em três volumes e foram
publicados em 2010, apresentamos na tabela 8.2 as características das obras
analisadas.

BRASIL. Guia de livros didáticos: PNLD 2012: Física. – Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2011a.
62 As referências completas dos livros estão disponíveis em: BRASIL. Guia de livros didáticos:
PNLD 2012 – Física. Brasília: MEC/SEB, 2011.
61
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Nome da obra

Compreendendo a
Física
Curso de Física
Conexões com a Física
Física – Ciência e
Tecnologia
Quanta Física

Física
Física Aula por Aula
Física em Contextos:
Pessoal – Social –
Histórico
Física para o Ensino
Médio
Física e Realidade

Autor(es)

Alberto Gaspar
Antônio Máximo Ribeiro da Luz; Beatriz
Alvarenga Alvarez
Blaidi Sant’Anna; Glória Martini; Hugo
Carneiro Reis; Walter Spinelli
Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto
Ferrar; Paulo Antonio de Toledo Soares
Carlos Aparecido Kantor; Lilio Alonso
Paoliello Junior; Luis Carlos de Menezes
Marcelo de Carvalho Bonetti; Osvaldo
Canato Junior; Viviane Moraes Alves
Gualter José Biscuola; Newton Villas
Bôas; Ricardo Helou Doca
Benigno Barreto Filho; Claúdio Xavier da
Silva
Alexander Pogibin; Maurício Pietrocola
Renata de Andrade; Talita Raquel;
Romero

Editora

Ática
Scipione
Moderna
Moderna

Como
iremos
nos
referir, ao
longo do
trabalho
Gaspar
Alvarenga
Sant'anna
Torres
Kantor

PD

Saraiva
FTD

Biscuola
Xavier
Pietrocola

FTD

Luis Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto

Saraiva

Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano

Scipione

Fuke
Gonçalves

Tabela 8.2: Livros didáticos de Física aprovados no PNLD 2012.

Para organizar a coleta de dados, elaboramos fichas individuais63 dos livros
selecionados, com as principais informações do exemplar, identificando a maneira
pela qual a Física Moderna está inserida nesses livros. Com esse objetivo,
explicitamos o número de capítulos, suas divisões, principais temas e conteúdos
abordados, a extensão com que esses temas foram tratados, expressa pelo número
de páginas destinadas à teoria, aos exercícios resolvidos e exercícios propostos, além
de verificar a incidência, ou não, de box ou textos complementares de
aprofundamento, além de atividades diferenciadas.

63

Estas fichas encontram-se no Anexo 7: Fichas individuais dos livros de Ensino Médio
analisados
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8.3- A presença da FMC nos livros de Ensino Médio

Optamos por caracterizar a abordagem dos conteúdos de FMC nesses livros,
buscando inferir alguns critérios implícitos tanto na seleção quanto na organização
desses conhecimentos. Para isso, investigamos a natureza das abordagens desses
conteúdos, a partir de indicadores como a extensão e a profundidade na apresentação
dos conteúdos em cada obra, a natureza dos exercícios resolvidos e propostos e,
também, as temáticas e a abordagem dos conteúdos de FMC.
Inicialmente, realizamos uma análise da presença do conteúdo de FMC, nos
livros didáticos, comparando com o conteúdo da Física Clássica. Entendemos que a
extensão com que esses temas foram tratados, expressa pelo número de páginas,
pode servir como um indicador preliminar do nível de aprofundamento das questões
abordadas em cada livro.
A Tabela 8.3 discrimina a quantidade de páginas, em cada volume dos livros
analisados. O objetivo dessa caracterização visa à comparação da porcentagem que
cada autor destina aos conteúdos de FMC em relação à Física Clássica no total da
obra.

Torres Alvarenga

Fuke

Pietrocola Kantor Gaspar Biscuola Xavier Sant'anna Gonçalves

V. 1

320

400

384

400

264

376

448

368

472

264

V. 2

264

360

336

496

232

448

448

336

448

215

V. 3

360

448

288

428

231

416

368

384

416

200

Tabela 8.3: Número absoluto de páginas distribuídos nos três volumes dos livros
didáticos

Apresentamos na tabela 8.4 a relação entre o número total de páginas,
distribuídas ao conteúdo de Física nos três volumes de cada obra, e a quantidade de
páginas que aborda os conteúdos de FMC. Destacamos que, nessa primeira análise,
nos restringimos aos conteúdos de FMC abordados no terceiro volume. Alguns livros
fazem, ao longo dos volumes 1 e 2, algumas referências aos conteúdos de FMC que,
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na maioria das vezes, são pontuais e em forma de “Box”, portanto optamos em
restringir, essa abordagem preliminar, apenas aos conteúdos contemplados no
terceiro volume dos livros analisados. Já que, no volume 3, se encontram os capítulos
destinados, de fato, à abordagem da FMC.

Torres Alvarenga

Fuke

Pietrocola Kantor Gaspar Biscuola Xavier Sant'anna Gonçalves

n°
total

944

1208

1008

1324

727

1240

1264

1088

1336

679

FMC

79

61

46

160

78

90

43

50

47

23

Tabela 8.4: Número absoluto de páginas distribuído aos conteúdos de Física, nos três
volumes, em relação ao número que é destinado aos conteúdos de FMC

A partir desses resultados, construímos o Gráfico 8.1 no qual indicamos a
porcentagem, em cada obra, destinada aos conteúdos da FMC em relação aos
conteúdos tradicionais da Física Clássica.
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Gráfico 8.1: Porcentagem de páginas destinadas à FMC em relação aos conteúdos da
Física Clássica, abordados nos três volumes

Duas obras apresentam maior destaque à abordagem da FMC, em relação ao
conteúdo de Física Clássica, distribuídos nos três volumes, é a de Pietrocola (12%) e
Kantor (11%), seguidas por Torres (8%) e Gaspar (7%). Mas, isso não reflete a
quantidade absoluta de páginas destinadas aos conteúdos de FMC, como podemos
observar na tabela 8.4.
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Verificamos que a obra de Pietrocola (160 pág. – 12%) destina o maior número
de páginas ao abordar a FMC e mais enfatiza os conteúdos de FMC em relação aos
da Física Clássica, seguidos por Gaspar (90 pág. – 7%), Torres (79 pág. – 8%) e
Kantor (78 pág – 11%), enquanto os outros 6 livros destinam 61 páginas ou menos à
FMC.
Destacamos que Gonçalves (23 pág. - 3%) é a obra que destina o menor
número de páginas e que dá a menor ênfase à abordagem da FMC, em relação ao
conteúdo de Física Clássica, seguido por Biscuola (43 pág. – 3%). Percebemos
também que Sant’anna (47 pág. – 4%); Fuke (46 pág. – 5%); Xavier (50 pág. – 5%) e
Alvarenga (61 pág. – 5%) seguem, de certa forma, essa mesma característica,
destinando uma porcentagem pequena ao abordar a FMC, em relação aos outros
livros. Sabemos que a análise da extensão, expressa pelo número de páginas em
cada obra, não está relacionada com o aprofundamento da abordagem que é
realizada em cada caso, mas acreditamos que, esses valores absolutos também são
importantes, na medida em que refletem a importância dada ao tema como um todo.
Para estabelecer uma primeira aproximação em relação ao tipo de abordagem
adotado em cada caso, optamos, inicialmente, por analisar a porcentagem do texto
que cada livro destina, nos capítulos que abordam a FMC, à teoria e aos exercícios.
Esses dados são apresentados no Gráfico 8.2.

232

90
80
70

% Teoria
85

82

80

% Exercícios
81
67

60

77

76

74

78

66

50
40
30
20

26
20

18

10

34

33
19

15

24

23

22

Pi
e

tro
co
la
Ka
nt
or
Ga
sp
ar
Bi
sc
uo
la
Xa
vie
r
Sa
nt
'an
na
Go
nç
alv
es

Fu
ke

ga
re
n

Al
va

To
rre

s

0

Gráfico 8.2: Porcentagem de páginas destinadas à teoria e exercícios.

Verificamos que a distribuição, em termos da porcentagem de páginas que os
livros destinam à teoria e aos exercícios, não apresenta “tanta discrepância” em
relação às obras analisadas. No entanto destacamos que Xavier (34%) e Kantor (33%)
são as duas obras que apresentam uma maior ênfase aos exercícios, em relação às
outras. A tabela 8.5 apresenta, em números absolutos, a quantidade total de páginas
destinadas ao conteúdo teórico da FMC e aos exercícios relacionados.

Torres Alvarenga
Teoria

63

Exercícios

50

Fuke
39

Pietrocola Kantor Gaspar Biscuola Xavier Sant'anna Gonçalves
119

52

73

33

33

36

19

16
11
7
42
26
17
11
17
11
Tabela 8.5: Número absoluto de páginas de FMC destinadas à teoria e aos exercícios

Destacamos que a obra de Pietrocola (42 pág. – 6%) apresenta uma maior
quantidade de páginas destinadas aos exercícios em relação aos outros livros. Isso
pode ser decorrente, como já ressaltamos, desse livro destinar o maior número de
páginas aos conteúdos de FMC. Percebemos também que a obra de Kantor (26 pág.)
é a segunda que apresenta a maior quantidade de páginas destinada aos exercícios e
também é a segunda que destina a maior porcentagem (33%) aos exercícios em
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5

comparação com a abordagem teórica, estando atrás apenas de Xavier (11 pág. 34%).
Realizamos uma análise que denominamos de temática, na qual procuramos
detalhar os temas abordados nos livros de Ensino Médio. Para isso, escolhemos
alguns indicadores como os conteúdos de FMC abordados, que apenas se restringe
ao fato do assunto estar sendo tratado pelo livro ou não, a extensão e a profundidade
na apresentação dos conteúdos em cada obra e as temáticas e seleções que vem
sendo estabelecida.
Identificamos no conjunto de todas as obras a presença de cinco temas de
FMC principais, embora abordados em diferentes níveis em cada livro, que
correspondem à Relatividade, Física Quântica, Física Nuclear, Física de partículas e
Cosmologia. Com exceção dos livros de Alvarenga, Biscuola e Sant’anna que não
abordam conteúdos específicos da Física Nuclear. Apresentamos no Gráfico 8.3 a
distribuição, em porcentagem, desses temas em relação a todo o conteúdo de FMC
abordado no conjunto das obras.
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Gráfico 8.3: Distribuição dos temas, em relação ao conteúdo de FMC, abordados nos
livros didáticos

Podemos perceber que o conteúdo mais contemplado nas obras é a Física
Quântica (38% - 256 pág.), seguida pela Relatividade (28% - 189 pág.) e Física de
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Partículas (17% - 118 pág.) e Física Nuclear (16% - 111 pág). Salientamos que, nos
gráficos apresentados na sequência, retiramos o tema cosmologia (1%), pois apenas o
volume 3 da obra de Alvarenga destina um capítulo específico, distribuído em quatro
páginas, à esse conteúdo.
No entanto, o número de páginas inicial, não diz respeito, necessariamente, ao
aprofundamento conceitual da abordagem, esse aspecto será discutido em uma
segunda etapa, somente para o conteúdo específico da Física Nuclear.
Apresentamos no Gráfico 8.4 a porcentagem de páginas destinadas aos
conteúdos de FMC em cada obra analisada.
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Gráfico 8.4 : Porcentagem de páginas destinadas aos conteúdos de FMC em cada obra

Podemos perceber, inicialmente, que três obras: Alvarenga, Biscuola e
Sant’anna não abordam ou possuem um capítulo destinado à Física Nuclear e
Biscuola, também, não aborda a Física de Partículas. As demais obras abordam esses
quatro conteúdos. Ressaltamos que alguns autores escolhem um determinado
assunto para desenvolver com maior profundidade. Portanto, o fato do livro selecionar
alguns assuntos, numa análise mais específica, ou tê-los tratados de maneira
superficial não “desqualifica” o livro.
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Percebemos que a Física Quântica é privilegiada, em relação aos outros
conteúdos da FMC, em sete livros analisados: Torres (37%), Alvarenga (54%),
Pietrocola (31%), Kantor (47%), Gaspar (42%), Biscuola (67%) e Gonçalves (35%).
Duas obras dão maior destaque à Relatividade: Xavier (44%) e Sant’anna (45%).
Destacamos que, apenas uma obra privilegia o assunto Física Nuclear em relação aos
outros temas da FMC, a de Fuke (42%).

8.4- A Presença da Física Nuclear nos livros do Ensino Médio

Nosso principal objetivo ao analisar a inserção do tema Física Nuclear foi
verificar de que forma as orientações dos PCN, PCN+ e do PNLD podem estar
presentes, simultaneamente, ou de forma mais ou menos, articulada nesse conteúdo
específico de Física Moderna.
Dentre o conjunto de conteúdos de FMC, optamos por abordar especificamente
a Física Nuclear, dado o seu potencial para discutir questões de relevância social no
mundo contemporâneo. Por se tratar de assunto atual, em alguns aspectos polêmicos
e controversos, a sua inserção no EM pode “trazer” novos conhecimentos de Física,
possibilitando que os alunos lidem com informações veiculadas pela mídia e adquiram
capacidade para compreender, questionar e posicionar-se, especialmente em relação
ao controvertido debate relacionado ao uso da energia nuclear.
Desenvolvemos duas etapas com o intuito de detalhar a inserção desse tema.
Na primeira etapa, investigamos a maneira geral pela qual a Física Nuclear é
introduzida, quais conceitos são inseridos e em qual ordem, como e com qual
profundidade os conceitos são abordados, quantas páginas são destinadas ao
tratamento do tema, a presença de figuras, tabelas, box, fotos, a quantidade de
exercícios resolvidos e propostos, o uso de analogias e sua relação “com o que é
abordado no livro” como um todo. Em uma segunda etapa, procuramos identificar a
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relação entre os conteúdos abordados e as dimensões tecnológicas, culturais e
sociais.
Pretendemos verificar em que nível, e de que maneira, o conteúdo de Física
Nuclear foi abordado em cada livro didático, qual o tipo de tratamento realizado e
quais foram os aspectos privilegiados.
Essa primeira análise dos conteúdos abordados nos livros didáticos indica que,
além do tema Física Nuclear não estar presente em todos os livros analisados, esse
não é um assunto privilegiado, dentre os assuntos de FMC abordados. Podemos
verificar esse aspecto, com um maior detalhamento na tabela 8.6, que apresenta o
número total de páginas destinadas aos outros conteúdos da FMC e à Física Nuclear
(FN), em cada uma das obras.
Torres Alvarenga

Fuke

Pietrocola Kantor Gaspar Biscuola Xavier Sant'anna Gonçalves

FMC

79

61

49

160

78

90

43

50

47

23

FN

17

0

19

27

20

6

0

15

0

6

Tabela 8.6: Número absoluto de páginas destinadas aos conteúdos de FMC e à Física
Nuclear

Construímos o Gráfico 8.5 que expressa a porcentagem destinada à
abordagem da Física Nuclear, em relação aos outros assuntos da FMC.
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Gráfico 8.5: Porcentagem destinada à Física Nuclear em relação ao conteúdo de FMC64

Esses dados indicam que em Fuke (41%) é a obra que mais privilegia o
assunto Física Nuclear, em relação aos outros conteúdos da FMC, outras três obras
Xavier, Kantor e Gonçalves destinas entre 26% a 30%. Mas, em termos da quantidade
de páginas destinada a abordagem do conteúdo, apresentada na Tabela 8.6,
percebemos que a obra de Pietrocola é a que destina o maior número de páginas (27
pág.) ao abordar a Física Nuclear, seguidos por Kantor (20 pág.) e Fuke (19 páginas).
Como destacamos anteriormente Alvarenga, Biscuola e Xavier não abordam a Física
Nuclear.
A princípio, analisamos a extensão adotada por cada autor, restringindo aos
conteúdos de Física Nuclear. Uma primeira aproximação em relação ao número de
páginas que cada livro destina à teoria e aos exercícios está apresentada na tabela
8.7 que discrimina, em números absolutos, a quantidade de páginas destinadas à
teoria e aos exercícios para o conteúdo de Física Nuclear.
Torres

Fuke

Pietrocola

Kantor

Gaspar

Xavier

Gonçalves

Teoria

15

18

22

14

4

6

7

Exercícios

2

3

5

6

2

10

1

Tabela 8.7: Número de páginas destinadas à teoria e aos exercícios de Física Nuclear

Construímos também o Gráfico 8.6 que apresenta a porcentagem que cada
autor destina à teoria e aos exercícios dos conteúdos de Física Nuclear.

64

Salientamos que a diferença de 1% nas obras de Fuke, Kantor e Gaspar deste gráfico 8.5,
em relação ao gráfico 8.4, deve ao arredondamento na planilha do excell.
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Gráfico 8.6: Porcentagem de páginas destinadas à teoria e aos exercícios no conteúdo
de Física Nuclear.

Podemos perceber que todos os livros privilegiam a abordagem teórica, com
exceção de Xavier (10 pág. - 63%) que destaca os exercícios tanto em número
absoluto de páginas, quanto em porcentagem. Quatro obras destinam menos de 20%
aos exercícios, e as obras de Kantor e de Gaspar apresentam em torno de 30% das
páginas aos exercícios.
Comparado com a porcentagem que cada obra destina à teoria e aos
exercícios propostos dos conteúdos de FMC, podemos perceber que todas as obras
destinam uma menor porcentagem aos exercícios para o conteúdo de Física Nuclear,
com exceção de Gaspar (19% FMC - 33% FN) e de Xavier (34% FMC - 63% FN) que
apresenta quase o dobro aos conteúdos de Física Nuclear.
Para realizar uma análise mais específica, pormenorizada, da abordagem dos
conhecimentos da Física Nuclear construímos, para os sete livros que abordam a
Física Nuclear a Tabela 8.8, que indica o número de páginas destinadas à teoria, aos
exercícios resolvidos e propostos, o nome do capítulo em que o tema foi inserido, os
assuntos presentes e a ordem seguida, ao tratá-los. Pretendemos verificar em que
nível e de que maneira o conteúdo de Física Nuclear foi abordado em cada livro
didático, qual o tipo de tratamento realizado e quais foram os aspectos privilegiados.
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Na tabela 8.8 organizamos os conteúdos abordados em cada obra, separando os
aspectos científicos dos aspectos tecnológicos, políticos, sociais e históricos.
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Tabela 8.8: Conteúdos de Física Nuclear presentes nos cinco livros selecionados.
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Em relação à presença dos conteúdos nas obras analisadas podemos,
identificar que alguns temas estão presentes em todas as obras. Consideramos o fato
do autor ter citado o tema, não discriminando o nível de profundidade da abordagem
dos conteúdos em cada obra. Os assuntos tratados por todos os livros, ao inserir a
Física Nuclear, em relação aos aspectos científicos são: a caracterização do núcleo
atômico, seus componentes e suas dimensões, Fissão Nuclear, reação em cadeia e
Fusão Nuclear.
Todas as obras, com exceção de Gaspar e Gonçalves, abordam os
decaimentos nucleares: alfa, beta e gama. Três obras, Fuke, Pietrocola e Kantor
abordam as famílias radioativas e apenas Kantor e Gaspar discutem o defeito de
massa. A lei do decaimento radioativo, caracterização da vida média e constante de
desintegração são abordados apenas nas obras de Torres e Pietrocola.
Em relação à sequência escolhida pelos autores para tratar do tema, em
relação aos aspectos científicos, podemos perceber que a maioria dos livros inicia o
tratamento da Física Nuclear descrevendo o núcleo, aborda as emissões alfa, beta em
seguida mencionam a fusão, a fissão e a reação em cadeia, mas nem todas as obras
bordam a Lei do decaimento radioativo, atividade e meia vida.
Em relações aos aspectos tecnológicos e sociais, apenas Gaspar e Torres
abordam a Tomografia por emissão de pósitrons (PET), mas ambos são apresentados
em forma de Box, desconectados do texto que apresenta os aspectos científicos
Fuke, Pietrocola e Kantor discutem a datação por Carbono 14, mas nos três
casos são apresentados em forma de “box” e alguns são inseridos em locais que não
está sendo abordado os decaimentos. E, apenas Fuke, Kantor e Gonçalves discutem
brevemente o Contador Geiger com caráter informativo. Todas as obras, exceto
Gaspar, Fuke e Gonçalves, citam ou comentam, em diferentes níveis, os acidentes
nucleares, nas usinas de Three Mile Island e Chernobyl. O acidente de Goiânia não é
citado apenas por Torres, Fuke e Gaspar.
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Fuke, por exemplo, apresenta detalhadamente os processos técnicos das
usinas nucleares brasileiras e comenta sobre o programa pronuclear (fonte CNEN),
mas não realiza uma abordagem contemplando os aspectos sociais. Xavier aborda
forma de um “box”, no final do capítulo comenta sobre o tratado da não proliferação de
armas e tece comentários relacionados com a questão política.
Apenas Gaspar e Fuke não abordam as “Bombas” Hiroshima e Nagasaki, no
entanto, em algumas obras elas são apresentadas apenas em um “box” informativo,
ou inserem uma foto delas com um pequeno comentário, como uma legenda da figura
Todos, com exceção de Fuke, Gaspar e Gonçalves, propõem atividades sobre
a discussão da energia Nuclear, por exemplo, Torres propõe aos alunos uma atividade
aos alunos sobre vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear. Pietrocola
propõe uma atividade: “anjos e demônios da física” apresentando dois textos e
propondo uma pesquisa que envolve o caráter bélico, social, político, acidentes
nucleares e produção da energia nuclear no Brasil.
Kantor propõe uma atividade sobre os riscos e benefícios da utilização da
Energia nuclear e seu uso militar. Xavier propõe uma discussão sobre o
enriquecimento de Urânio. Mas, de maneira geral, o aluno fica “incumbido” de realizar
uma pesquisa sobre o tema para conseguir argumentar ou se posicionar, já que o livro
não disponibiliza uma discussão com esse viés social e político.
Analisamos, em detalhe como os aspectos tecnológicos, políticos, históricos e
sociais são discutidos nas obras, destacamos os comentários que alguns autores
tecem em relação a esses aspectos. Em relação ao lixo radioativo Torres comenta:
Um dos problemas do uso pacífico da energia nuclear são os rejeitos
tóxicos do processo, que formam o denominado rejeito radioativo [...]
Talvez o único custo realmente alto das usinas nucleares seja o
armazenamento dos rejeitos radioativos. (TORRES, 2010, p.296,
grifos nossos)

Kantor ainda destina uma página ao acidente de Goiânia, apresentando alguns
recortes do texto: Goiânia, rua 57, de Fernando Gabeira, e apenas nesse texto é
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mencionada a questão do lixo atômico. E Gaspar discute a questão do lixo radioativo
em apenas dois parágrafos:
A utilização da energia proveniente da fissão nuclear é apenas um
problema tecnológico, cuja dificuldade maior é a obtenção da
quantidade necessária de minério com concentração e pureza
adequadas para cada finalidade. Atualmente todos os problemas
tecnológicos de controle e geração dessa energia já estão resolvidos,
com uma única e grave exceção: o lixo radioativo. (GASPAR, 2011,
p.367, grifos nossos)

Em relação às usinas Xavier destaca a questão do lixo atômico:
[...] como o equilíbrio ambiental é fundamental para a sobrevivência
dos seres vivos, incluindo os seres humanos, devemos levar em
conta que as usinas nucleares são menos poluentes do que as
termoelétricas que usam carvão (apesar do lixo atômico e da poluição
térmica, isto é, do descarte de água a elevada temperatura para o
ambiente). (XAVIER, 2010, p.367)

Na seção: “O contexto tecnológico e social”, Pietrocola aborda o lixo nuclear e
os fins militares.
No entre guerras do século XX, a polêmica com relação ao
desenvolvimento da Física Nuclear foi muito grande, dividindo as
pessoas em partidários e contrários a esse investimento [...]
argumentos contrários, por sua vez, abordavam o risco de
vazamentos e contaminação, a questão do lixo nuclear e a
possibilidade do uso da tecnologia para fins militares. (PIETROCOLA,
2010, p.441, grifos nossos)

Em relação às usinas de Angra, Pietrocola aponta que:
Atualmente, a construção de usinas nucleares retorna à agenda
nacional, com a retomada da construção de Angra III. Dentre os
motivos para isso, como forma de produção de energia em grande
escala de baixo custo e baixo impacto sobre o efeito estufa.
(PIETROCOLA, 2010, p.439)

Antes de iniciar a seção: “o conhecimento técnico”, que aborda aspectos
científicos, ainda em relação às usinas nucleares, Pietrocola destaca:
Para que você possa formar uma opinião sobre essa delicada
questão é fundamental conhecer sobre a energia nuclear e o modo
como ela é manuseada nos reatores das usinas. Com esse
conhecimento inicial, você poderá obter mais informações e se
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posicionar sobre a questão. (PIETROCOLA, 2010, p.439, grifos
nossos)

No final do capítulo, insere a atividade “anjos e demônios da física” na qual
apresenta dois textos e propõe uma pesquisa que envolve o caráter bélico, social,
político, acidentes nucleares e produção da energia nuclear no Brasil. Mas, ao lado da
proposta de atividade, com questões muito interessantes para serem abordadas, há
uma orientação ao professor que “foge de uma discussão apropriada, em relação ao
caráter político e militar”.
Professor, a intenção dessa citação é mostrar que, mesmo se
tratando de uma explosão nuclear, que futuramente poderia dar
origem a bombas, o objetivo dos cientistas era a busca por uma
melhor compreensão da estrutura da matéria. (PIETROCOLA, 2010,
p.451)

Na introdução da atividade, em relação ao uso da energia nuclear, Pietrocola
destaca:
Discutimos os “anjos e os demônios” da Física nuclear, isto é, os
benefícios e prejuízos da aplicação desse conhecimento científico. A
sala de hospital ou a cozinha de nossa casa, por exemplo, podem
conter bons argumentos sobre a utilização da energia nuclear.
(PIETROCOLA, 2010, p.450, grifos nossos)

A atividade é dividida em duas partes, cada uma com algumas perguntas para
serem discutidas após um fragmento de um texto. A primeira parte “A face dos
demônios” apresenta um texto que descreve o teste realizado em Los Álamos e
propõe questões, para os alunos pesquisarem, sobre a bomba atômica e as pessoas
envolvidas e os rumos das pesquisas nucleares durante e depois da segunda guerra
mundial. A segunda parte “A face dos anjos” apresenta um texto sobre o reator
nuclear, de 1942, com uma reação em cadeia auto sustentável. E, em seguida, propõe
algumas questões de pesquisa:
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1) o funcionamento e os tipos de reatores; 2) o acidente nuclear de
Chernobyl; 3) a produção de energia nuclear no Brasil; 4) as
aplicações das pesquisas nucleares na medicina, na agricultura e na
exploração de petróleo; 5) o lixo nuclear e o acidente de Goiânia com
o césio-137. (PIETROCOLA, 2010, p.450, grifos nossos)

Nessa 2ª partel “A face dos anjos”, em que seriam discutidos os benefícios do
uso da energia nuclear, é proposta a abordagem sobre o acidente nuclear de
Chernobyl, o lixo nuclear e o acidente de Goiânia com o césio-137, o que nos parece
um pouco incoerente.
Fuke apresenta detalhadamente os processos técnicos das usinas nucleares
brasileiras (fonte CNEN), aborda o contador Geiger e menciona o programa nuclear
brasileiro:
O programa nuclear brasileiro começou na década de 1950, e
culminou com a criação da Central Nuclear Almirante Álvares Alberto,
no Rio de Janeiro. O complexo consta de três usinas, Angra 1, 2 e 3,
das quais duas já estão em funcionamento. (FUKE, 2010, p.271)

Ao abordar as usinas nucleares, Kantor esclarece a diferença das usinas com
as bombas nucleares:
Os reatores nucleares nunca se transformam em bombas nucleares,
pois não têm com alcançar a massa crítica em volume crítico,
essenciais às bombas, como vimos. Em usinas que usam reatores
nucleares de alta potência, o perigo de ocorrer acidentes está na
quantidade de material físsil, maior do que a que existe em qualquer
bomba nuclear. (KANTOR, 2010, p.62)

No texto: “Ciência e tecnologia a serviço da guerra”, ao abordar as bombas de
Hiroshima e Nagasaki, faz um relato descritivo dos fatos históricos, no qual descreve a
tensão política antes do início da guerra, a primeira experiência de fissão realizada, o
projeto Manhattan e ao abordar o pós-guerra destaca:
Ao longo do século XX, o período denominado de “Guerra fria” foi
marcado por uma política armamentista em que ambas as potências
acumularam um enorme arsenal de bombas de fissão e de fusão
capazes de aniquilar a vida humana no planeta. Hoje, há armas
estocadas em diversos países [..] No Brasil, debateu-se por décadas
a importância estratégica de desenvolver armas nucleares, até que a
Constituição promulgada em 1988 incluiu um item proibindo o
desenvolvimento ou uso de armas nucleares no país. (KANTOR,
2010, p.62)
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Ainda a respeito da questão bélica e política, Kantor destaca as preocupações
das Nações que controlam a OTAN em relação à produção de urânio enriquecido para
uso energético.
Ocorre que o plutônio é um dos subprodutos naturais da geração da
energia nuclear, um dos motivos pelo qual a indústria energética
nuclear tem tido forte relação com a indústria bélica. (KANTOR, 2010,
p.63)

Propõe uma atividade: “Energia nuclear: riscos e benefícios e uso militar”, na
qual propõe uma discussão sobre os acidentes radioativos, a relação entre a indústria
energética nuclear e a bélica destacando a questão do plutônio com as bombas
nucleares. E, também, a discussão da relação entre os submarinos nucleares com
estratégias de guerra e espionagem.
Em um “box” sobre o urânio enriquecido Xavier propõe uma atividade, aos
alunos:
Atualmente existe uma grande preocupação mundial quando se
descobre que algum país está trabalhando com o enriquecimento do
urânio. Por que países como os Estados Unidos da América
consideram perigoso o fato de países como o Irã e a Coréia estarem
investindo no enriquecimento do urânio? (XAVIER, 2010, p.364)

Como sugestão à resposta, no livro do professor, Xavier orienta:
Resposta pessoal que possibilita uma discussão sobre política
internacional aliada às notícias atuais sobre a produção de Urânio
enriquecido. (XAVIER, 2010, p.365)

No final do capítulo insere um “Box” que discute em meia página os prós o os
contras do uso da energia nuclear, cita os acidentes e bombas nucleares, mas
comenta as “contribuições muito positivas” do uso da energia nuclear para a geração
de energia elétrica, na medicina e nas indústrias.
Em relação à formação crítica a respeito do assunto da energia nuclear:
Como cidadãos, devemos desenvolver em nós mesmos a capacidade
de analisar de forma crítica tudo o que acontece à nossa volta. [...]
dessa forma, poderemos nos organizar socialmente, para opinar e
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interferir nas decisões sobre o uso tecnológico do conhecimento
científico. (XAVIER, 2010, p.367)

Xavier insere uma foto da abertura da Assembléia das Nações Unidas sobre o
tratado de não proliferação de armas nucleares, em 2005, e comenta:
O uso da energia nuclear, bem como o de todos os conhecimentos
científicos, precisa ser discutido de forma crítica pela sociedade como
um todo. (XAVIER, 2010, p.367)

Sobre a energia liberada nas reações nucleares, Gonçalves destaca:
Em certas reações nucleares, há liberação de muita energia. Por
essa razão, a investigação do núcleo atômico em várias partes do
mundo teve grande apoio financeiro: primeiro para fabricar bombas,
como as que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroxima (com poder
de destruição equivalente a 12000 toneladas de dinamite) e
Nagasáqui (22000 toneladas), e posteriormente, nos chamados
“tempos de paz”, para construir reatores nucleares, utilizados em
pesquisas, e na geração de energia elétrica. (GONÇALVES, 2012,
p.174)

8.5 - Manual do professor dos Livros didáticos

Analisamos também o manual dos professores de cada obra para verificar as
orientações, comentários e sugestões de atividade que cada autor propõe aos
professores. Além disso, procuramos relacionar como a FMC e a Física Nuclear são
abordadas de fato nas obras com as orientações que cada autor destaca nos manuais
e também sobre as questões tecnológicas, históricas, políticas e sociais.
Alguns autores destacam o conteúdo da Relatividade e afirmam que ela “vai
contra o senso comum”, é “muito difícil”, “foge do cotidiano” dos alunos é “estranha”,
causa “perplexidade” e, ainda assim está presente em todos os manuais, sendo o
segundo assunto mais abordado, ao contrário da Física Nuclear, que está de fato
contemplada no dia a dia dos nossos estudantes, aparece com grande frequência na
mídia e é colocada em segundo plano, em muitas obras, e três delas não abordam
esse conteúdo.
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É importante, principalmente na Relatividade, deixar claro que alguns
dos conceitos que aqui serão apresentados vão contra o nosso senso
comum de ver e explicar o mundo que nos cerca. Porém, dentro de
certas condições, são efeitos e situações que ocorrem numa escala
de tempo e de espaço muito diferente dessa que vivenciamos no dia
a dia. (TORRES, manual do professor, 2010, p.64, grifos nossos)
Na relatividade evitou-se um tratamento matemático do atraso dos
relógios quando observados em movimento. Esse é um assunto
muito difícil que não deve ser muito explorado num primeiro estudo.
Pelo mesmo motivo as decisões matemáticas que dão o atraso dos
relógios e a contração do espaço, apesar de simples, forma evitadas.
(ALVARENGA, manual do professor, 2010, p.331, grifos nossos)
Por isso, é fundamental informar que, por mais estranha que possa
parecer a Teoria da Relatividade Restrita, ela já foi comprovada
experimentalmente em sua plenitude, não se tratando, portanto de
especulação, como acontece em algumas teorias exóticas e
‘vanguardistas”, muitas delas ligadas à Cosmologia. (BISCUOLA,
manual do professor, 2010, p. 109, grifos nossos.)

Pietrocola no fechamento da unidade que insere a FMC o manual sugere que o
professor:
Relembre as implicações básicas da relatividade e como elas alteram
nossa visão de mundo. É importante que os alunos compreendam
que as revoluções da maneira de pensar a Física apresentadas
nessa unidade não aconteceram por coincidência. São
consequências diretas de problemas nos modelos apresentados no
século XIX. (PIETROCOLA, manual do professor, 2010, p.92, grifos
nossos.)

O Gaspar destaca essa mudança da concepção de mundo da Relatividade,
com as mesmas palavras da obra de Pietrocola:
A relatividade tem implicações básicas que alteram nossa visão de
mundo e, nesse sentido, relaciona-se com todos os campos da
atividade humana. (GASPAR, manual do professor, 2006, p.33, grifos
nossos.)

Na descrição dos objetivos do capítulo 12: Noções de Física Quântica, Biscuola
destaca, em relação à Relatividade:
É natural a perplexidade provocada nos estudantes pelo segundo
postulado da relatividade e suas implicações: a velocidade de luz tem
o mesmo valor a qualquer referencial inercial. Isso é audácia em seu
estado mais puro, que só poderia ter sido introduzida por um cérebro
extremamente privilegiado, como o de Albert Einstein. (BISCUOLA,
manual do professor, 2010, p. 109, grifos nossos.)
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Ainda destacamos a ideia de “gênio”, “grandes cientistas”, “inatingíveis por
nós”, está muitas vezes presente nos livros didáticos e isso não está de acordo com as
orientações dos estudos sobre História e natureza da Ciência.
Se alguns conceitos, na Relatividade, não fazem parte do cotidiano dos alunos
e vão “contra” o senso comum dos alunos, não conseguimos entender porque eles são
contemplados na formação dos alunos do Ensino Médio. Destacamos que é o
segundo assunto mais privilegiados nas obras e que de acordo com as propostas dos
PCN+, OCN e PNLD 2012, talvez esse assunto não contemple os objetivos
destacados em relação à inserção dos conteúdos de Física Moderna, como
destacamos no início desse capítulo.
Em relação aos conteúdos de Física Nuclear destacamos as obras Biscuola e
Sant’anna, que não abordam no livro dos alunos conteúdos de Física Nuclear, no
entanto as duas contemplam sugestões de atividades e discussões no manual do
professor em relação a esse tema, o que consideramos uma incoerência, pois muitas
das atividades sugeridas dependem de conceitos de Física Nuclear.
Biscuola no manual do professor ao apresentar os objetivos do capítulo 12:
Noções de Física Quântica propõe, na seção “Algo mais”, um trabalho de pesquisa
que pode ser sugerido aos estudantes, com o seguinte conteúdo:
Desintegração radioativa: Decaimento α e Decaimento β; e
justificativa da expressão: ln (n/n0) = - 0,693 t / meia vida, usada no
boxe “Método do carbono 14 para a determinação da idade
(datação)”, no capítulo 1 da unidade Cinemática, Volume 1.
(BISCUOLA, manual do professor, 2010, p. 100.)

Destacamos que essa proposta de pesquisa está totalmente fora de contexto,
já que esse capítulo aborda a Física Quântica e esse Box foi inserido no volume 1
junto com o conteúdo de Cinemática, completamente fora de contexto. Além disso,
podemos perceber a ênfase nos aspectos científicos e matemáticos. Ressaltamos
ainda que no livro do aluno, na unidade IV, no capítulo que aborda a Física Quântica,
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Biscuola (2010, p.102) propõe o exercício 32, que relaciona conceitos de Física
Nuclear, tempo de vida média.
Destacamos ainda que Sant’Anna nas orientações do livro do professor na
Unidade 5: Questões da Física do século XXI, no capítulo 17: As teorias da
Relatividade, após apresentar as transformações de Lorentz, sugere uma atividade,
em notas ao professor, fora de contexto, que não está presente no livro do aluno.
S12: No suplemento apresentamos as duas principais aplicações da
relação de equivalência massa e energia: os processos de fissão e
fusão nuclear. Consulte-o para obter informações de como trabalhar
esses tópicos em suas aulas. (SANT’ANNA, livro do professor, 2010,
p. 357, grifos nossos.)

Sant”Anna apresenta no manual o texto: “Equivalência entre massa e energia:
A fissão e a fusão nuclear ”
O texto a seguir discute os dois principais processos de produção de
energia a partir da quebra do núcleo atômico. O objetivo é mostrar a
principal aplicação tecnológica da relação de equivalência entre
massa e energia, embora essa relação não tenha sido demonstrada
como um efeito dinâmico da teoria da Relatividade, fugindo um pouco
à nossa intenção neste capítulo, que é a de justificar todas as
equações apresentadas. A matemática avançada impede essa
demonstração. No entanto, o problema do aquecimento global fez
com que a energia nuclear voltasse a ser considerada como forma
viável de obtenção de energia. (SANT’ANNA, manual do professor,
2010, p. 11, grifos nossos.)

Sant’Anna reconhece a não adequação ao tema do presente capítulo, mas
ainda assim, propõe de maneira totalmente desarticulada essa discussão, para
justificar as expressões de Lorentz apresentadas, mesmo não demonstrando as
equações ‘pela dificuldade da matemática avançada’ e ainda a afirmação que o
problema do aquecimento global fez com que a energia nuclear voltasse é, no mínimo,
discutível.
Apesar de propor essas atividades ressaltamos que essas duas obras não
contemplam no livro do aluno os conteúdos da Física Nuclear, apenas no manual do
professor. Nos questionamos como os alunos irão realizar essas atividades, que têm
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como pré-requisitos conteúdos de Física Nuclear, sem terem sido abordados.
Acreditamos que dificilmente essas propostas de atividades foram realizadas pelos
professores que adotaram essas obras.
No livro do aluno, ao abordar a FMC Alvarenga também não apresenta os
conteúdos de Física Nuclear e no manual destaca que:
Essa unidade aborda os assuntos de relatividade, física quântica e as
tendências da Física no século XXI. (ALVARENGA, manual do
professor, 2010, p.331, grifos nossos)

Ou seja, para a autora a Física Nuclear não é ‘uma tendência do séc. XXI’ e
nem é relevante para um aluno entender esses aspectos que estão muito presentes
nos debates atuais e na mídia. Alvarenga reconhece essa questão da mídia e não
contempla a Física Nuclear, o que consideramos contraditório:
A física moderna é [..] um assunto comum nos veículos de
comunicação, onde se costuma aparecer, muitas vezes, de forma
distorcida. (ALVARENGA, manual do professor, 2010, p.331, grifos
nossos)

Questionamos novamente o fato da obra de Alvarenga destinar 26% na
abordagem dos conhecimentos de Relatividade em relação aos outros conteúdos,
mesmo sendo um assunto muito difícil, ao invés de explorar o conteúdo de Física
Nuclear, que dialoga muito mais e faz parte do cotidiano do aluno não está presente.
Em relação à Física Quântica:

Na física quântica [...] por permitir entender várias situações comuns
em nosso cotidiano. O problema das partículas num poço de
potencial ilustra como surge a idéia da quantização, além de possuir
uma ligação direta com as ondas em cordas estudadas.
(ALVARENGA, 2010, p.331, grifos nossos)

Acreditamos que, para um aluno do EM essa não seja uma estratégia muito
razoável, pois mesmo nos cursos de graduação esse tipo de abordagem das
partículas num poço de potencial é complicada. Alvarenga defende a presença da
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Física Quântica por permitir o entendimento de “situações comuns” no cotidiano do
aluno, no entanto ela não explicita quais seriam essas situações.
Algumas obras sugerem atividades no manual dos professores e praticamente
todas elas estão relacionadas com a Física Nuclear. Torres (2006, p.120) sugere duas
atividades. A primeira atividade: Contaminação radioativa consiste na leitura e
discussão de um texto sobre contaminação radioativa publicado na revista Física na
Escola, v.8, n.2, 2007. Sob o título O que é irradiação? E contaminação radioativa? De
acordo com Torres esse texto discute os tipos de radiações, seus efeitos biológicos e
mitos sobre a radioatividade.
A segunda atividade sugerida por Torres é o jogo dos decaimentos naturais. A
atividade consiste em um jogo de tabuleiro envolvendo duas séries de decaimentos
naturais, as de tório e do urânio.
Quando o jogo inicia, os alunos escolhem uma série de decaimentos,
que decaem por α ou β, o que será decidido na sorte como no cara
ou coroa. [...] caso a aluno esteja em um elemento que não pode
decair por β e tirá-lo na moeda, perde a rodada. (TORRES, manual
professor, 2010, p. 121).

A atividade inicialmente se mostra interessante, mas as questões que são
propostas para a discussão abordam apenas aspectos científicos, que visam o
conhecimento físico propriamente dito, não problematizando os aspectos tecnológicos,
culturais, históricos e sociais.
Xavier (2010, p.60) no manual do professor sugere a realização da atividade 2,
no decorrer da unidade de Física Nuclear. Mas essa atividade diz respeito à Teoria
Ondulatória da Luz, baseada na discussão presente no livro:
A evolução da Física, que não está relacionada com a Física Nuclear.
(XAVIER, livro do aluno, 2010, p.352)

Kantor propõe duas atividades relacionadas com a Física Nuclear, descreve os
objetivos e as orientações ao professor para cada atividade. Na primeira atividade:
“Famílias radioativas naturais” os alunos devem preencher um diagrama das famílias
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radioativas do Tório e do Urânio e os respectivos decaimentos alfa, na horizontal, e
beta, na vertical. O objetivo da atividade é:
Conhecer os processos de transmutação entre os elementos
químicos que ocorrem devido à emissão de radiação por núcleos
instáveis. Produzir esquemas que facilitem a compreensão da
alteração provocada no núcleo atômico pelas emissões alfa, beta e
gama. (KANTOR, manual do professor, 2010, p.33)

E, além disso, é a obra que mais destaca os aspectos tecnológicos, históricos,
políticos e sociais, a segunda atividade proposta por Kantor “Energia nuclear: riscos,
benefícios e uso militar” tem como objetivo:
Discutir os aspectos científicos da física nuclear que acarretaram em
modificações profundas na sociedade. Possibilitar a compreensão
sobre a necessidade de conhecimentos científicos para discutir os
assuntos que envolvem a temática da energia nuclear. (KANTOR,
manual do professor, 2010, p.34, grifos nossos)

A sugestão é iniciar essa atividade com a questão histórica sobre o tema e ao
final da discussão os alunos devem, em conjunto com o professor:
um quadro com aspectos benéficos e prejudiciais do uso da energia
nuclear para a sociedade (KANTOR, manual do professor, 2010,
p.34)

Os resultados esperados são a discussão da questão da produção da energia
no Brasil, do entendimento das usinas nucleares alem da questão do decaimento de
Urânio em plutônio, ressaltando a questão da bomba atômica de plutônio Fat Man
lançada em Nagasaki.
O processo do decaimento do U238 em Pu239 pode ser utilizado
para a produção de bombas nucleares e que, portanto, as
implicações da energia nuclear não são apenas relevantes do ponto
de vista da escassez de recursos naturais, mas também envolvem
questões militares. (KANTOR, manual do professor, 2010, p.35, grifos
nossos)

E discute também a utilização do Plutônio como combustível para submarinos
nucleares que devido à grande liberação de energia na reação de fissão:
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Com o combustível nuclear, as estratégias de militares podem contar
com intervalos de tempo muito maiores embaixo d’água, sem a
necessidade de reabastecimento frequente. (KANTOR, manual do
professor, 2010, p.34, grifos nossos)

Além dos objetivos com os conteúdos físicos envolvidos, ou seja, os aspectos
científicos, ao abordar a Física nuclear, alguns autores evidenciam questões
tecnológicas, sociais, históricas e políticas. Destacamos que dentre os conteúdos da
FMC a maioria dessas questões, que não são discutidas dessa maneira no livro do
aluno, estão relacionadas à temática Física Nuclear, isso deixa mais uma vez evidente
a importância que esse conteúdo possui em relação aos outros temas da FMC, por
possibilitar a discussão dos aspectos históricos, políticos e sociais
Torres salienta que:

Pretende-se que os alunos conheçam os efeitos biológicos e
ambientais das emissões radioativas e saiba se posicionar
criticamente no que se refere ao uso da energia nuclear,
considerando tanto os benefícios (que incluem aspectos de Natureza
econômica e social) quanto os riscos envolvidos nesses processos.
(TORRES, manual do professor, 2010, p.70, grifos nossos)

Xavier propõe um levantamento das ideias:
que os alunos já formularam sobre a Física Nuclear. É preciso
considerar que, no dia a dia, pela internet e pelos meios de
comunicação, os alunos têm a oportunidade de interagir com vários
canais de informação que, às vezes, divulgam idéias e
conhecimentos
desenvolvidos
pela
Física
Nuclear.
Essa
sensibilização estimula o aluno a buscar outros conhecimentos sobre
as radiações nucleares e o que elas representam. [...] contribui para
que os alunos complementem este estudo refletindo sobre o uso da
energia atômica, e especialmente sobre seus benefícios e malefícios
[...] se posicionem criticamente sobre a geração de energia elétrica
pelas usinas nucleares [...] e o lixo atômico que representa uma das
consequências do uso dessa forma de energia. (XAVIER, manual do
professor, 2010, p. 60, grifos nossos)

Em relação à Física Nuclear Kantor destaca o acidente de Goiânia em 1987, as
bombas nucleares e a questão armamentista.
Vivemos na lembrança de Hiroxima e Nagasaki e temos medo da
autodestruição da raça humana. Um medo que só tende a crescer,
pois as usinas nucleoelétricas tem sido uma alternativa concreta aos
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outros tipos de usinas elétricas de grande porte, mesmo que
vazamentos radioativos sejam evitados, há produção de Plutônio,
cujo destino tem a possibilidade de ser matéria prima para o
armamento nuclear. (KANTOR, manual do professor, 2010, p.15,
grifos nossos)

Fuke reconhece a relevância de serem trabalhados não só os aspectos
científicos em si:
A Física Moderna influenciou e foi influenciada por contextos sociais,
políticos e culturais. Além do avanço tecnológico e da terceira
Revolução Industrial, estudada pela Geografia, há a sua influência na
Segunda Guerra Mundial e na posterior Guerra Fria, que são objetos
da História. (FUKE, manual do professor, 2010, p.113, grifos nossos)

Destacamos que Torres na unidade de Relatividade sugere uma atividade com
a carta que Einstein escreveu para Roosevelt, mas entendemos que essa discussão
deveria estar presente ao abordar os conteúdos de Física Nuclear, que é contemplado
depois da Relatividade, portanto a maioria os alunos podem neste momento não ter
entendido essa proposta de discussão.
Ao abordar a Relatividade, no capítulo 5, os autores propõem uma
atividade em grupo sobre a equação E=mc², que solicita que os
alunos procurem a carta que “Einstein escreveu ao presidente
Roosevelt, sobre o perigo de uso bélico da energia nuclear, e
comente suas impressões.” (TORRES, manual do professor, 2010,
p.66)

Em relação às orientações para o desenvolvimento do Capítulo que aborda a
Física Nuclear, Gaspar destaca:
A segunda Guerra Mundial e a necessidade de suprimentos cada vez
maiores de energia fizeram com que a física nuclear, com suas
temerárias e perigosas consequências tecnológicas, predominasse
até a década de 1970. (GASPAR, manual do professor, 2012, p.14,
grifos nossos)

Consideramos inadequadas essas afirmações, pois além do fato que as
consequências tecnológicas da Física Nuclear não predominarem apenas até a
década de 70, Gaspar ressalta apenas os aspectos ‘temerários e perigosos’ e não
acrescenta nenhum benefício do uso da energia nuclear, nas diversas áreas.
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Em seguida Gaspar destaca os aspectos tecnológicos, fixando na Física
Quântica, deixando subentendido que a revolução tecnológica se deve “apenas” pelos
conhecimentos da Física Quântica.
É fundamental que nosso aluno do Ensino Médio saiba que toda essa
revolução tecnológica que ele vive, em todos os campos da atividade
humana, se origina da compreensão da estrutura íntima da matéria
proporcionada pela física moderna, sobretudo pela mecânica
quântica. (GASPAR, manual do professor, 2012, p.14, grifos nossos)

Encontramos algumas orientações e comentários confusos nos manuais, por
exemplo, nas orientações sobre a Unidade de Física Moderna, no manual dos
professores, Fuke afirma que:
A Física Nuclear se desenvolve em decorrência da quântica, do
estudo da matéria do núcleo atômico e do estudo de radioatividade
natural, iniciados por Becquerel, o casal Curie e o próprio Rutherford.
(FUKE, manual do professor, 2010, p.113, grifos nossos)

Não entendemos a afirmação de que a Física Nuclear se desenvolve em
decorrência da quântica, e a citação apresentada por Fuke está um pouco confusa,
como a Física Nuclear se desenvolve em decorrência do núcleo atômico a da
Radioatividade natural se esses conceitos fazem partem dos conteúdos abordados
pela Física Nuclear.
No manual dos professores, Sant’Anna apresenta alguns comentários gerais
sobre a FMC.
Aliar o conhecimento físico ao desenvolvimento tecnológico exige,
muitas vezes, a abordagem de temas da Física Moderna. Existe,
evidentemente, uma série de equipamentos elétricos ou eletrônicos
cujo funcionamento está baseado em princípios de Física Moderna.
Fazem parte desse grupo as geladeiras, os aparelhos de arcondicionado, os televisores tradicionais, os motores em geral etc.
(SANT’ANNA, manual do professor, 2010, p. 11, grifos nossos)

Sant’Anna destaca os desenvolvimentos tecnológicos, mas não entendemos
em quais princípios de FMC estão baseados o ar-condicionado, a geladeira e o motor.
O autor ainda explicita que estabelece “ligações entre os conceitos da Física Clássica
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e os da física Moderna em diversos capítulos dos três volumes, no entanto, como
destacamos analisamos apenas o volume três, que aborda especificamente a FMC.
Uma diferença na obra de Kantor, em relação às outras, é que ele utiliza o
tema radiações como fio condutor para a introdução dos conteúdos de FMC.

A justificativa para tal enfoque é a presença expressiva das radiações
nas atividades do homem moderno, tornando o tema um ótimo canal
para a exploração do contexto vivencial do jovem leitor. (KANTOR,
manual do professor, 2010, p.16)

Além disso, verificamos que Kantor é a única obra que, ao abordar os aspectos
científicos da Física Nuclear no manual dos professores, propõe discussões sobre
algumas questões conceituais:
Se é verdade que o núcleo atômico é tão denso, como demonstrado
por Rutherford, e se ele é mesmo formado apenas de cargas
positivas e neutras, então... por que o núcleo não explode? Por falar
em explosão de núcleos, como funciona uma bomba atômica? O que
é uma bomba de hidrogênio? Por que as usinas nucleares não
explodem, já que também funcionam utilizando a energia obtida da
explosão de núcleo atômicos? (KANTOR, manual do professor, 2010,
p. 21)
Não só a contextualização histórica, mas também uma ação didática
visando dissipar a confusão entre os fenômenos da radiação
eletromagnética e da radioatividade. (KANTOR, manual do professor,
2010, p.18, grifos nossos)

Portanto verificamos, pelos próprios manuais de professores, que temos muitas
considerações sobre os aspectos tecnológicos, sociais, políticos e históricos
relacionados à temática da Física Nuclear, em relação aos outros conteúdos. Isso
pode ser um indicativo da importância que a Física Nuclear possui em relação às
outras temáticas da FMC. De maneira que as considerações presentes nos manuais
dos professores não condizem com a porcentagem que a Física Nuclear é abordada,
em relação as outros temas, sendo o conteúdo que é menos privilegiado, em relação
aos outras da FMC, de acordo com o gráfico 8.4.
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Questionamos novamente o fato que algumas obras não contemplam o
conteúdo de Física Nuclear, que dialoga muito mais que outros assuntos e faz parte
do cotidiano do aluno não está presente e é relevante para um aluno entender esses
aspectos que estão muito presentes nos debates atuais e na mídia, como a questão
do debate nuclear, Fukushima, Irã, entre outros, o que não acontece com a
Relatividade, Física de Partículas e Estrutura atômica.
Concluímos que as diretrizes e orientações estão de acordo com alguns
elementos contidos nos manuais dos professores, no entanto isso não é o que está,
de fato, presente no livro do aluno, ou seja, temos uma incoerência da abordagem
realizada com suas justificativas e orientações.

8.6 - Síntese
Duas obras apresentam maior destaque à abordagem da FMC, em relação ao
conteúdo de Física Clássica, distribuídos nos três volumes, é a de Pietrocola (12%) e
Kantor (11%), seguidas por Torres (8%) e Gaspar (7%) as outras seis destinam
somente entre 3% a 5%, e são também as que apresentam o menor número de
página destinada à abordagem da FMC. No entanto destacamos que a extensão,
expressa pelo número de páginas em cada obra não está relacionada com o
aprofundamento da abordagem que é realizada em cada caso, mas acreditamos que,
esses valores absolutos também são importantes, na medida em que refletem a
importância dada ao tema como um todo.
Verificamos que a distribuição, em termos da porcentagem de páginas que os
livros destinam à teoria e aos exercícios, não apresenta “tanta discrepância” em
relação às obras analisadas. No entanto destacamos que Xavier (34%) e Kantor (33%)
são as duas obras que apresentam uma maior ênfase aos exercícios, em relação às
outras obras os outros seis livros que destinam aos exercícios entre 15% e 24% em
relação ao conteúdo teórico.
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Em relação às temáticas, identificamos a presença de cinco temas de FMC
principais, embora abordados em diferentes níveis em cada obra, que correspondem à
Relatividade, Física Quântica, Física Nuclear, Física de partículas e Cosmologia. Com
exceção dos livros de Alvarenga, Biscuola e Sant’anna que não abordam conteúdos
específicos da Física Nuclear e Biscuola, também, não aborda a Física de Partículas.
Podemos perceber que o conteúdo mais contemplado nas obras é referente à
Física Quântica (com 38%), seguida pela Relatividade (28%) e Física de Partículas
(17%) e Física Nuclear (16%). Salientamos que, nos gráficos apresentados na
sequência, retiramos o tema cosmologia (1%), pois apenas o volume três da obra de
Alvarenga destina um capítulo específico, distribuído em quatro páginas, a esse
conteúdo.
E que a Física Quântica é privilegiada, em relação aos outros conteúdos da
FMC, em sete livros analisados: Torres (37%), Alvarenga (54%), Pietrocola (31%),
Kantor (47%), Gaspar (42%), Biscuola (67%) e Gonçalves (35%). Duas obras dão
maior destaque à Relatividade: Xavier (44%) e Sant’anna (45%).
Essa primeira análise dos conteúdos abordados nos livros didáticos indica que,
além do tema Física Nuclear não estar presente em todos os livros analisados, esse
não é um assunto privilegiado, dentre os assuntos de FMC abordados.
Destacamos que apenas uma obra, a de Fuke (42%), privilegia o assunto
Física Nuclear em relação aos outros temas da FMC. No entanto, essa é a obra que
apresenta o menor numero de páginas destinadas à FMC, em relação à Física
Clássica (46 pág. – 5%).
Podemos perceber que, em relação aos conteúdos de Física Nuclear, todos os
livros privilegiam a abordagem teórica, com exceção de Xavier (10 pág. - 63%) que
destaca os exercícios tanto em número absoluto de páginas, quanto em porcentagem.
As outras obras destinam de 12% a 33% aos exercícios.
Em seguida, identificamos se os autores apenas citam, definem ou apresentam
os conteúdos de Física Nuclear embasados no conhecimento físico, ou ainda, se tais
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conteúdos são apenas inseridos em figuras, fotos, representações ou equações
desconexas do texto, ou mesmo não justificadas ou embasadas na teoria física
abordada pelo autor, além de analisar a presença dos aspectos tecnológicos, sociais e
políticos.
Em relação à abordagem da Física Nuclear, os resultados da análise detalhada
dos livros apresentados apontam para um quadro com elementos comuns e bem
definidos em relação aos aspectos científicos. Na maioria deles, os tópicos são
iniciados com a própria definição do tema ou de alguns conceitos considerados
centrais, com pouco aprofundamento teórico e conceitual. Todas as obras definem o
núcleo e suas dimensões, abordam Fissão nuclear, Fusão nuclear e reação em
cadeia. E, apenas duas obras, Gaspar e Gonçalves, não abordam a radioatividade
natural, com os decaimentos alfa, beta e gama. Kantor é o livro que dá maior destaque
às aplicações da Física Nuclear abordando aspectos tecnológicos e sociais de
maneira detalhada.

Em relações aos aspectos tecnológicos e sociais, apenas Gaspar e Torres
abordam a Tomografia por emissão de pósitrons (PET) em Fuke, Pietrocola e Kantor
discutem a datação por Carbono 14, em todos os casos em forma de “box”. Apenas
Fuke, Kantor e Gonçalves discutem brevemente o Contador Geiger com caráter
informativo.
Todas as obras, exceto Gaspar, Fuke e Gonçalves, citam ou comentam, em
diferentes níveis, os acidentes nucleares, nas usinas de Three Mile Island e
Chernobyl. O acidente de Goiânia não é citado apenas por Torres, Fuke e Gaspar.
Fuke é o único que comenta sobre o programa pronuclear e Xavier aborda forma de
um “box”, o tratado da não proliferação de armas. Apenas Gaspar e Fuke não citam as
“Bombas” Hiroshima e Nagasaki.
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CAPÍTULO 9:
A Física Moderna e Contemporânea nas Pesquisas em
Ensino de Física

Como verificamos no capítulo anterior, a inserção da Física Moderna e
Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (EM) consolidou-se nos últimos anos como
uma forte tendência de renovação curricular, na área de Pesquisa em Ensino de
Física. Ao longo das duas últimas décadas, cada vez se torna mais presente a
discussão acerca da necessidade da introdução desses conteúdos, assim como das
justificativas que embasam essa necessidade.
Paralelamente, é possível verificar que, em função da importância dada ao
tema na área de pesquisa em Ensino de Física, várias propostas com esse caráter
vêm

sendo

discutidas

intensamente

nos

últimos

anos.

Diversos

trabalhos

apresentados em encontros e simpósios da área de ensino de Física e de Ciências,
como EPEF65, SNEF66 e ENPEC67, abordam a questão da inserção da FMC no EM,
além de Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e Mestrado Profissional,
concluídas.
A identificação e análise dessa diversidade de trabalhos é parte do processo
de reflexão sobre como os conteúdos de FMC vêm sendo abordados nesses
trabalhos, quando começou o interesse dessa temática na área em ensino de Física e
seu desenvolvimento. Portanto, nosso objetivo no presente capítulo, é investigar de
que maneira a FMC foi abordada nesses trabalhos, quais aspectos e tendências foram

65 Encontro

de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF)
Nacional de Ensino de Física (SNEF)
67 Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)
66 Simpósio
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se estabelecendo ao longo dos anos e, além disso, caracterizar essa evolução,
buscando identificar os discursos, finalidades, temáticas etc.
Realizamos um levantamento e analisamos Teses de Doutorado, Dissertações
de Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional da área de Ensino de Física,
apresentados e defendidos em instituições brasileiras, no período de 1972 a 2011,
com o intuito de resgatar a produção nacional no âmbito da pesquisa em Ensino de
Física. Restringimos nossa análise a esse conjunto, pois acreditamos que nessas
investigações as idéias aparecem mais consolidadas do que nos artigos publicados
nos periódicos e encontros da área.
A análise desses trabalhos nos parece importante para situar, de um ponto de
vista mais geral, a direção e a perspectiva da maneira pela qual está sendo proposta
essa inserção e suas temáticas. Além disso, mais especificamente, caracterizar sua
“evolução” na área de Ensino de Física.

9.1 - Levantamento dos trabalhos

Para compor nossa amostra, inicialmente consultamos os três volumes do
catálogo analítico de Ensino de Física no Brasil que apresentam referências de
Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e de Livre-docência da área de Ensino
de Física apresentadas e defendidas em instituições brasileiras, com o intuito de
resgatar a produção nacional na área de Ensino de Física, em específico, relacionada
à FMC.
O primeiro catálogo, com 177 referências, abrange o período de 1972 a 199268;
o segundo catálogo, com 52 referências, abrange o período de 1992 a 199569 e o
terceiro, com cerca 618 referências, abrange o período de 1996 a 200670.

68

Universidade de São Paulo, Instituto de Física. Ensino de Física no Brasil: catálogo analítico
de dissertações e teses (1972-1992). São Paulo: s.n., 1992. 110 pg. Projeto USP/BID
Formação de Professores de Ciências <http://www.if.usp.br/profis/arquivos/Vol.1_TUDO.pdf>.
Acesso em: 05/09/2012.
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O levantamento dos trabalhos posteriores, ou seja, de 2007 a 2011, e também
outras informações que complementaram o levantamento dos trabalhos dos anos
anteriores, foi realizado através do banco de teses71 da Capes72, que disponibiliza
informações relativas às teses e dissertações defendidas a partir de 1987. Essas
informações são fornecidas diretamente à Capes pelos programas de pós-graduação,
que se responsabilizam pela veracidade dos dados. A busca foi realizada através do
título do trabalho e do resumo, por meio de palavras-chaves.
Como resultado dessa busca, desde 1972 a 2011, encontramos um total de
138 trabalhos, incluindo Livre Docência, Teses de Doutorado, Dissertações de
Mestrado e Mestrado Profissional, que abordam a FMC. Ressaltamos que a primeira
Dissertação de Mestrado que aborda a FMC foi defendida em 1985. E, os Mestrados
Profissionais, na área de Ensino de Física, tiveram sua primeira referência à FMC no
ano de 2005. Na amostra identificada, os Mestrados Profissionais correspondem a 32
dos 138 trabalhos.

69

Universidade de São Paulo, Instituto de Física. Ensino de Física no Brasil: catálogo analítico
de dissertações e teses (1992-1995). São Paulo: s.n., 1996. Projeto “Documentação e
Assessoria
em
Ensino
de
Física”
–
IFUSP.
SPEC/PADCT/CAPES
<http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/vol.2_TUDO.pdf>. Acesso em: 05/09/2012.
70

Universidade de São Paulo. Instituto de Física - PROFIS / Salem, Sonia. Ensino de Física no
Brasil: catálogo analítico de dissertações e teses (1996-2006). Coord.: Sonia Salem; Maria
Regina D. Kawamura. São Paulo: Instituto de Física da USP / PROFIS, 2009. 243 p.
http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/Vol.3_TUDO.pdf Acesso em: 05/09/2012.
71

<http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses> Acesso em: 21/05/2013.

72

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
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9.2- Estratégia de análise

Na busca de uma estratégia que permitisse caracterizar os trabalhos
identificados, e também organizar os diversos dados que levantamos, optamos, em
uma primeira etapa de análise, por elaborar uma tabela que visava à organização e
caracterização dos autores, orientadores, ano da defesa, nome do trabalho, instituição
e grau acadêmico (Livre Docência, Doutorado, Mestrado acadêmico e Mestrado
Profissional).
Em uma segunda etapa, tendo presente essa caracterização inicial e buscando
aprofundá-la, analisamos mais detalhadamente os resumos dos trabalhos com o
intuito de identificar o nível de ensino “investigado” nos trabalhos ou para o qual ele
era destinado (Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior) e também
caracterizar as seleções de conteúdos (ou temas) da FMC abordados nos trabalhos.
Pretendemos, com essa análise, identificar possíveis “tendências”, no conjunto
de trabalhos,

no decorrer dos anos, tentando encontrar alguma maneira de

sistematizar as características e temáticas abordadas.

9.3 - Caracterização inicial dos trabalhos

Nessa primeira etapa da análise, pretendemos realizar uma caracterização
“mais geral” dos 138 trabalhos identificados. Sendo 106 trabalhos de Livre Docência,
Teses de Doutorado e Dissertações de mestrado e 32 trabalhos de Mestrado
Profissional.
Para isso, elaboramos uma tabela73, em anexo, que visava à organização dos
diversos dados que levantamos. Nessa tabela discriminamos os autores, orientadores,
ano da defesa, nome do trabalho, instituição e grau acadêmico. A partir dessa
caracterização inicial, analisamos a distribuição dos trabalhos por instituição e
73

Essa tabela completa encontram-se no Anexo 8: Caracterização dos trabalhos de 1985 a
2011
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frequência dos trabalhos ao longo dos anos, além disso, identificamos o grau
acadêmico dos trabalhos e o nível de ensino para o qual os eles são destinados.

Distribuição ao longo dos anos e por instituição
Inicialmente realizamos uma caracterização da “evolução” dos trabalhos, que
abordam a FMC, verificando a frequência com a qual eles foram defendidos ao longo
dos anos. Construímos o Gráfico 9.1 que apresenta o número total de trabalhos em
função do ano de defesa.
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Gráfico 9.1: Número absoluto de trabalhos que abordam a FMC, defendidos entre 1972 e
2011

Verificamos que o primeiro trabalho74 da área de Ensino que aborda a FMC, foi
defendido no ano de 1985 e, entre as décadas de 80 e 90, tivemos apenas 17% dos
trabalhos, o que corresponde a 23 trabalhos.
A partir de 2000 esses trabalhos começaram a ganhar um pouco de espaço na
área, no entanto nos anos de 2007 e 2009 ocorreram algumas oscilações. Dessa

74

OTA, Maria Ines Nobre. Um texto de "Eletromagnetismo e Relatividade" baseado no
conhecimento estrutural. USP (1985)
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maneira, podemos concluir que, somente a partir de 2005 o crescimento do número de
publicações é realmente explícito. É possível verificar que 83% dos trabalhos foram
defendidos entre 2000 e 2011. Sendo que praticamente a metade (45%) de todos os
trabalhos defendidos se concentram entre os anos de 2008 a 2011.
Destacamos que o número dos trabalhos da área de ensino de Física que se
destinam à FMC é muito reduzido, em relação ao total de trabalhos defendidos na
área. Analisamos também, nessa etapa inicial, as instituições que publicaram os
trabalhos relacionados. O gráfico 9.2 discrimina a quantidade de trabalhos publicados
por cada instituição, em ordem alfabética.
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Gráfico 9.2: Número absoluto de trabalhos defendidos por instituição até 2011

Podemos perceber que a USP concentra o maior número de trabalhos (36
trabalhos), o que corresponde a 27% do total, isso pode estar relacionado com o fato
de ter sido o programa mais antigo na área.
. Também se destacam a UFSC e a UFRGS com 14 trabalhos defendidos por
cada instituição. (11% do total para cada uma). Portanto verificamos praticamente a
metade, de todos os trabalhos na área de Ensino, estão concentrados apenas nessas
três instituições: USP, UFSC e UFRGS. A porcentagem de trabalhos defendidos na
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UFBA, UNESP e UNICSUL corresponde a 4% e nas outras instituições com menos de
3%
É importante destacar também que durante as décadas de 1980 e 1990,
apenas cinco instituições publicaram trabalhos relacionados à FMC, totalizando uma
quantidade de 23 trabalhos. Nesse período a USP teve 15 trabalhos defendidos, a
UFSC três trabalhos, duas instituições UNICAMP e UFMT publicaram dois trabalhos
cada e a PUC-RS teve apenas uma defesa.

Grau Acadêmico
A partir da caracterização inicial75 construímos a Tabela 9.1 que discrimina o
grau acadêmico dos trabalhos, ao longo dos anos. Os números indicam a quantidade

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

de trabalhos por grau acadêmico em cada ano.

Livre Docência
Doutorado
Mestrado
Profissional
TOTAL

1
1

1

1

1

2

1 1
2 2 1
1 2
0 1
2
2 2 4 1 3 2 1 2 2 5 5 5 7 7 4 11 4
2 3 2 6 4
2 1 2 3 5 1 3 2 1 4 4 6 5 5 10 12 6 17 9

1 1
10 10
6 9
17 20

Tabela 9.1: Número absoluto de trabalho, de acordo com o grau acadêmico, ao longo
dos anos

Apresentamos no gráfico 9.3 a distribuição dos trabalhos, que abordam a FMC,
em função do grau acadêmico.

75

Essa tabela completa encontram-se no anexo 8: Caracterização dos trabalhos de 1985 a
2011
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Gráfico 9.3: Distribuição dos trabalhos defendidos por grau acadêmico (%)

Percebemos que a maioria 67% dos trabalhos, o que corresponde a 75
trabalhos, está contemplada nas Dissertações de Mestrado Acadêmico. Seguido pelo
Mestrado Profissional, que possui 23% dos trabalhos defendidos, 32 trabalhos, e
apenas 10%

dos trabalhos que abordam a FMC são contempladas em teses de

Doutorado, totalizando 11 trabalhos. Como identificamos somente um trabalho de
Livre Docência, que corresponderia a 0,7% do total dos trabalhos defendidos, optamos
por não representá-lo no gráfico 9.3.

Nível de ensino destinado
Analisamos os resumos dos trabalhos com o intuito de identificar o nível de
ensino “investigado” ou para o qual ele era destinado, ou seja, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Ensino Superior. Alguns trabalhos, o que corresponde a 8%, não eram
destinados especificamente a um nível de ensino, pois apresentavam uma abordagem
da FMC com um enfoque “mais geral”. Eles não especificavam no resumo, nem nas
palavras-chaves o nível de ensino para o qual ele era destinado, ou seja, abordam a
FMC relacionando-a com aspectos de outra natureza, que não estão focados com um
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determinado nível de ensino específico, dessa forma classificamos como “grau não
identificado”. Com esses dados construímos o gráfico 9.4.

Gráfico 9.4: Distribuição dos trabalhos pelo nível de ensino abordado

Verificamos que 66% dos trabalhos estão destinados ao Ensino Médio, isso
reflete como justificamos inicialmente, o interesse que a área de pesquisa em Ensino
tem dado à inserção da FMC no EM. Destacamos ainda que 21% dos trabalhos são
destinados ao Ensino Superior, mas alguns desses trabalhos mesmo tendo como foco
principal o Ensino Superior relacionam, de certa forma, à inserção da FMC no Ensino
Médio e apenas 5% destinados ao Ensino Fundamental.
Apresentamos no gráfico 9.5 a comparação dessa distribuição, por nível de
ensino, em função do ano de defesa, separando em dois períodos: nas décadas de 80
e 90 e nos anos de 2000 a 2011. Essa separação em dois períodos se justifica, como
já destacamos, pois somente a partir de 2000 se torna realmente explícita presença e
o crescimento do número de publicações, a grande maioria nesse segundo período
trabalhos tem como foco o Ensino Médio (EM).
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Dos 120 trabalhos publicados no período de 2000 a 2011, 84 trabalhos, o que
corresponde a 70%, são voltados ao Ensino Médio. Isso corrobora, com a tendência
de renovação curricular que foi estabelecida em nossa área, como explicitamos
anteriormente, que visa à inserção da FMC no EM. Ainda nesse período temos 21%
dos trabalhos voltados ao Ensino Superior (ES), 5% ao Ensino Fundamental (EF) e
4% de trabalhos que não especificam o nível de Ensino (NI).

Gráfico 9.5: Distribuição trabalhos, por níveis de ensino, em dois períodos.

Podemos perceber ao longo das décadas de 80 e 90, a distribuição dos
trabalhos, por nível de ensino, é diferenciada em comparação com o período de 2000
a 2011. No primeiro período encontramos apenas 44% dos trabalhos voltados ao
Ensino Médio (EM), 24% dos trabalhos voltados ao Ensino Superior (ES), 4% ao
Ensino Fundamental (EF) e 28% de trabalhos que não especificam o nível de Ensino
(NI), isso pode indicar que a abordagem da FMC nas décadas de 80 e 90 tinha
objetivos e finalidades diferentes dos atuais.
Nas décadas de 80 e 90 temos por volta de 30% dos trabalhos classificado
como NI (Nível de ensino não identificado), isso pode indicar que a “natureza” do tipo
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de pesquisa naquela época era diferenciada e possuem com viés “mais teórico” a
respeito da discussão sobre a FMC. Verificamos ainda que a diminuição dos trabalhos
dessa época, em relação ao segundo período, está diretamente relacionada com o
aumento percentual dos trabalhos destinados ao Ensino Médio entre os anos de 2000
a 2011, o que novamente mostra a tendência presente nessa época da inserção de
conteúdos de FMC no Ensino Médio

9.4 – Caracterização dos conteúdos de FMC dos trabalhos

Após essa primeira etapa da análise, tendo presente essa caracterização inicial
e buscando aprofundá-la, analisamos mais detalhadamente os resumos dos trabalhos
com o intuito de identificar conteúdos (ou temas) de FMC abordados nos 138
trabalhos. Visando caracterizar as seleções de conteúdos (ou temas) de FMC nos
trabalhos e organizar os diversos temas abordados.

Análise dos conteúdos
Elaboramos uma tabela inicial, que encontra-se em anexo76,

na qual

identificamos detalhadamente os todos os conteúdos de FMC abordados nos
trabalhos, em função do ano de defesa.
Além disso, com o intuito de operacionalizar e padronizar nossa análise,
optamos por simplificar a tabela inicial, em anexo, e agrupamos alguns assuntos
abordados nos trabalhos, para sintetizar e organizar os conteúdos nas áreas fida
Física com o intuito de verificar algumas tendências mais gerais.
A

escolha

desse

procedimento

de

análise

permitiu

organizar

os

“conteúdos/temas” abordados nos trabalhos, dentro de oito grandes “áreas temáticas”

76

Essa tabela encontra-se no Anexo 9: Temas dos trabalhos, distribuídos ao longo dos anos.
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de Física Moderna e Contemporânea. Apresentamos na tabela 9.2 os conteúdos
presentes em cada temática.

Temáticas
FMC
Relatividade

Física Quântica
Modelo atômico
Física do estado sólido
Física Nuclear

Conteúdos presentes
Sem conteúdo específico
Energia Relativística
F.Q. teletransporte, Radiação do corpo negro (PRCN),
Lei de Planck, Efeito fotoelétrico, Raios X, Interferômetro
Mach-Zender, Notação de Dirac e dualidade ondapartícula
Rutherford e o de Bohr
Laser,
Supercondutividade,
Novos
materiais:
macromoléculas e Nanociência/nanotecnologia
Radioatividade, Reatores nucleares, Efeitos biológicos e
Radiações ionizantes, acidentes de Goiânia e Chernobyl

Física das partículas
Partículas elementares e Raios cósmicos
Astrofísica e cosmologia
Tabela 9.2 os conteúdos presentes em cada uma temática.

O processo de síntese, da tabela inicial, resultou na tabela 9.3, na qual
apresentamos os trabalhos distribuídos nessas oito “áreas temáticas”: Física Quântica,
Relatividade, Física Nuclear, Dualidade onda-partícula, Física das partículas, Física do
estado sólido, Modelo atômico, Astrofísica e cosmologia. A categoria FMC contempla
os trabalhos que não especificam o tema abordado, ou seja, aborda a FMC como um
todo, não focando em conteúdos específicos.
As colunas estão distribuídas em função do ano de defesa, os números
indicam a quantidade de trabalhos publicados, em cada ano, que abordam os
conteúdos associados nas linhas.
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Tabela 9.4: Numero de trabalhos defendidos, em cada ano, de acordo com “áreas
temáticas” de FMC

Destacamos que na última coluna apresentamos número absoluto de trabalhos
distribuídos, de acordo com cada temática da FMC, ao longo de 1985 a 2011. E na
primeira linha temos o número de trabalhos defendidos por ano.
Apresentamos no gráfico 9.6 a frequência (%) dos temas abordados em
relação a conjunto dos trabalhos analisados.
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Gráfico 9.6: Porcentagem de trabalhos distribuídos nas temáticas da FMC

Em relação aos trabalhos que abordam, de fato, conteúdos da FMC,
verificamos que a Física Quântica é a mais contemplada nos trabalhos, se destacando
em relação às outras temáticas, sendo abordada por 30% dos trabalhos analisados.
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Na sequência, temos a Relatividade, contemplada em 15% dos trabalhos, ou
seja, metade da presença da Física Quântica. E, a presença dos outros temas não é
muito expressiva, Física Nuclear (9%), Física de Partículas (8%), Modelo atômico e
Física do Estado Sólido (6%) e Astrofísica e cosmologia apenas 1%. Destacamos que
a soma desses últimos temas corresponde à 30%, ou seja, equivalente ao destinado
aos conteúdos de Física Quântica.
Podemos perceber que essas duas tendências principais, Física Quântica e
Relatividade, de acordo com a tabela 9.2, abordam conteúdos relacionados com os
aspectos científicos. Os aspectos tecnológicos estão presentes em Física do Estado
Sólido e, em Física Nuclear, temos aspectos tecnológicos e sociais.

Caracterização dos trabalhos que abordam a física nuclear
Realizamos uma análise mais pormenorizada dos 11 trabalhos que abordam a
Física Nuclear, o intuito dessa análise foi, além de verificar a contribuição que esses
trabalhos na pesquisa, detalhar o enfoque de cada um em relação à Física Nuclear.
Apresentamos no gráfico 9.7 a distribuição desses trabalhos por instituições.
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Gráfico 9.7: Distribuição dos trabalhos que abordam a Física Nuclear por
instituições
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Verificamos que os trabalhos sobre a Física Nuclear estão concentrados em
apenas sete Instituições, dentre todas as instituições apresentadas no gráfico que
possuem trabalhos que abordam temáticas de FMC, em destaque a UFSC (31% - 4
trabalhos), USP (23% - 3 trabalhos), UFBA (15% - 2 trabalhos) e o IPEN, UNICAMP,
UFRN e a CDTN com apenas um trabalho.
O gráfico 9.8, que apresenta o grau acadêmico desses trabalhos, a grande
porcentagem se concentra no Mestrado, 69% o que corresponde a 9 trabalhos,
apenas 15%, ou seja, apenas dois trabalhos em teses de Doutorado e também nos
Mestrados Profissionalizantes que abordam conteúdos de Física Nuclear.
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Gráfico 9.8: Grau acadêmico dos trabalhos que abordam a Física Nuclear

Apresentamos na tabela 9.5 as três “áreas temáticas” identificadas nos

Divulgaçã
o
Científica

História e Filosofia

trabalhos que abordam a Física Nuclear.

SAMAGAIA, R.
R. (2003)
FERREIRA, M. J.
(2008)

Peduzzi

CORDEIRO, M.
D.
(2001)

Peduzzi

Dos Curies a Rutherford: aspectos históricos e epistemológicos da
radioatividade na formação científica

NUNES, E. R.
(1991)

Arden

Goiânia, Tchernobyl e a tecnologia nuclear: a informação científica
entre alunos do 2º grau.

MARTINS, M. C.
(1995)

Hambur
ger

A divulgação científica e o ensino de física nuclear no primeiro e
segundo graus.

Olival

Física Moderna no ensino fundamental: uma experiência com o
Projeto Manhattan.
O Uso Terapêutico dos Raios X e da radioatividade na Bahia de
1905 a 2005: Uma visão da História da Ciência.
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Ciência
Outros
CTS

FERREIRA. A.
A. (2005)

Yassuk
o

Ensino de Física das Radiações na modalidade EJA: uma
proposta.

SILVA, E. C.
(2001)

MARTI
NS, M.
C.
Zambon
i

As Radiações Ionizantes na Formação do Professor de Física: um
olhar nas revistas especializadas

SORPRESO,
T.P. (2008)

ALMEID
A

Organização de episódios de ensino sobre a Questão nuclear para
o ensino médio: Foco no imaginário de licenciandos.

FRATEZI, P. M.
B. (2010)

MORTI
MER

Percepção de estudantes do ensino médio sobre o tema “radiação”
e tecnologias relacionadas: idéias informais e categorias sociais

SOUZA, A. M.
(2010)

GERMA
NO

Despertando responsabilidade social no ensino médio através de
temáticas associadas à Física Nuclear

CRUZ, S. M. S
C. S. (2001)

Arden

Aprendizagem centrada em eventos: uma experiência com o
enfoque ciência, tecnologia e sociedade no ensino fundamental.

VALENTE, L.
(2009)

Kawam
ura

A física moderna e contemporânea no ensino médio: caminhos
para a sala de aula

BATISTA, W. F.
(2011)

Determinação de parâmetros nucleares do núcleo de Te 127: uma
proposta para o ensino de física nuclear

Tabela 9.5: Temáticas identificadas nos trabalhos que abordam a Física Nuclear

Verificamos que três trabalhos relacionam a Física Nuclear às questões de
História e filosofia da Ciência. Quatro trabalhos têm o foco da relação entre a Física
Nuclear e a divulgação científica e jornalismo científico, dois trabalhos abordam temas
diversos e três trabalhos temas relacionados com aspetos tecnológicos, políticos e
sociais. E apenas um destaca aos aspectos científicos e foi defendido pelo IPEN. A
distribuição desses trabalhos está apresentamos no gráfico 9.9 o número de trabalhos
em cada temática da Física Nuclear.
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Gráfico 9.9: O número de trabalhos em cada temática da Física Nuclear.

Destacamos que dois trabalhos não se encaixam dentro dessas três temáticas,
e foram classificados como uma categoria “outros”.
No primeiro trabalho, “Organização de episódios de ensino sobre a Questão
nuclear para o ensino médio: Foco no imaginário de licenciandos.” (SORPRESO,
2008), licenciandos prepararam episódios de ensino dobre a questão nuclear, nos
quais deveria estar presente uma das seguintes abordagens estudadas pela pesquisa
em ensino de ciências: História da Ciência; Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente; Resolução de Problemas e Linguagens no Ensino de Ciências. Ou seja, o
foco do trabalho é no imaginário de licenciados, e não de fato nas questões
relacionada à Física Nuclear.
O segundo trabalho, “Percepção de estudantes do ensino médio sobre o tema
“radiação” e tecnologias relacionadas: idéias informais e categorias sociais” relaciona
a radiação à saúde pública.
A última temática CTS compreende três trabalhos. “Aprendizagem centrada em
eventos: uma experiência com o enfoque ciência, tecnologia e sociedade no ensino
fundamental.” (CRUZ, 2001) é de intervenção no ambiente escolar e teve como
objetivo analisar as possibilidades didáticas da abordagem Aprendizagem Centrada
em Eventos. O Acidente Radioativo de Goiânia foi o evento escolhido para a
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elaboração de um módulo de ensino, aplicado em duas turmas de oitava série do
ensino fundamental.
A idéia que fundamenta a Alfabetização Científica e Técnica é a de
que conceitos científicos e suas aplicações tecnológicas, bem como
suas relações com o social, podem ser melhor explorados se a
aprendizagem dos mesmos for centrada em eventos que funcionam
como um pólo de integração da tríade Ciência-Tecnologia-Sociedade.
(CRUZ, 2001, grifos nossos)

O segundo é “Despertando responsabilidade social no ensino médio através de
temáticas associadas à Física Nuclear” (SOUZA, 2010), que relaciona tópicos de
Física Nuclear à responsabilidade social e o terceiro trabalho é “A física moderna e
contemporânea no ensino médio: caminhos para a sala de aula” (VALENTE, 2009) é o
nosso estrado que já foi descrito na apresentação desse trabalho.
Portanto mesmo nos trabalhos que abordam a Física Nuclear, percebemos que
poucos desatacam a questão social relacionada com a cidadania. Apenas CRUZ
(2001), VALENTE (2009) e (SOUZA, 2010) ou seja, apenas trêss trabalhos, o que
corresponde à 2% do total de trabalhos que abordam a FMC, contemplam as
justificativas que defendemos em relação à inserção de temas da FMC, em específico,
da Física Nuclear, no Ensino Médio. Esse aspecto mostra que a área de ensino de
Física, em relação ao conteúdo de Física Nuclear, tem uma presença pouco
significativa de trabalhos e propostas com um sentido social específico, que justificaria
sua inserção como tema de demanda social

9.5 - Síntese

O primeiro trabalho que aborda a FMC foi defendido no ano de 1985 e, entre
as décadas de 80 e 90, tivemos apenas 17% dos trabalhos, o que corresponde a 23
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trabalhos. A partir de 2000 esses trabalhos começaram a ganhar um pouco de espaço
na área, no entanto nos anos de 2007 e 2009 ocorreram algumas oscilações.
Concluímos que, somente a partir de 2005 o crescimento do número de
publicações é realmente explícito. É possível verificar que 83% dos trabalhos foram
defendidos entre 2000 e 2011. Sendo que praticamente a metade (45%) de todos os
trabalhos defendidos se concentra entre os anos de 2008 a 2011. Destacamos que
ainda assim esse número de trabalhos é muito reduzido, em relação ao total de
trabalhos defendidos na área.
A USP concentra o maior número de trabalhos (36 trabalhos), o que
corresponde a 27% do total, talvez isso pode estar relacionado com o fato de ter sido o
programa mais antigo na área. Também se destacam a UFSC e a UFRGS com 14
trabalhos defendidos por cada instituição. (11% do total para cada uma). Portanto
praticamente a metade, de todos os trabalhos defendidos na área de Ensino no Brasil,
estão concentrados apenas nessas três instituições: USP, UFSC e UFRGS.
Ressaltamos que durante as décadas de 1980 e 1990, apenas cinco instituições
publicaram trabalhos relacionados à FMC.
Verificamos que 66% dos trabalhos estão destinados ao Ensino Médio, isso
reflete como justificamos inicialmente, o interesse que a área de pesquisa em Ensino
tem dado à inserção da FMC no EM. Destacamos ainda que 21% dos trabalhos são
destinados ao Ensino Superior, mas alguns desses trabalhos mesmo tendo como foco
principal o Ensino Superior relacionam, de certa forma, com o Ensino Médio.
Destacamos que dos 120 trabalhos publicados no período de 2000 a 2011,
70% são voltados ao Ensino Médio. Isso corrobora, com a tendência de renovação
curricular que foi estabelecida em nossa área, como explicitamos anteriormente, que
visa à inserção da FMC no EM.
Podemos perceber ao longo das décadas de 80 e 90 a distribuição dos
trabalhos, por nível de ensino, é diferenciada em comparação com o período de 2000
a 2011. Nas duas primeiras décadas praticamente 30% dos trabalhos não

280

identificavam o nível de ensino, realizavam uma análise com viés “mais teórico” a
respeito da discussão sobre a FMC, isso pode indicar que a “natureza” do tipo de
pesquisa naquela época era diferenciada.
Destacamos ainda que a diminuição dos trabalhos dessa época, em relação ao
segundo período, está diretamente relacionada com o aumento percentual dos
trabalhos destinados ao Ensino Médio entre os anos de 2000 a 2011, o que
novamente mostra a tendência presente nessa época da inserção de conteúdos de
FMC no Ensino Médio
Em relação aos trabalhos que abordam conteúdos específicos da FMC,
verificamos que a Física Quântica é a mais contemplada nos trabalhos, se destacando
em relação às outras temáticas com uma presença, sendo abordada por 30% dos
trabalhos analisados. Na sequência temos a Relatividade contemplada em 15% dos
trabalhos, ou seja, metade da presença da Física Quântica. E, a presença dos outros
temas não é muito expressiva sendo que a soma deles últimos temas corresponde à
30%, ou seja, equivalente ao destinado aos conteúdos de Física Quântica.
E essas duas tendências principais, Física Quântica e Relatividade, de acordo
com assuntos abordados pelos trabalhos, contemplam conteúdos relacionados com os
aspectos científicos, os aspectos tecnológicos estão presentes em Física do Estado
Sólido e em Física Nuclear temos aspectos tecnológicos e sociais.
Através dessa análise concluímos que a preocupação com a inserção de
conteúdos sobre a FMC está presente em nossa área de pesquisa e se estabelece, de
fato, a partir de 2005, quando o 2005 o crescimento do número de publicações é
realmente explícito e, além disso, verificamos que a maioria dos trabalhos está
destinados ao Ensino Médio, como já destacamos.
Ressaltamos que além dos trabalhos de física Nuclear não apresentarem uma
presença significativa, dentre os outros analisados, eles se concentram em apenas
cinco instituições. Mesmo nos trabalhos que abordam a Física Nuclear apenas três,
entre os 13, estão de fato preocupados com a questão social relacionada com a
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cidadania que a Física Nuclear contempla. Os outros nove trabalhos estão destacando
outras questões, História e filosofia da Ciência, divulgação científica e jornalismo
científico e aspectos científicos, relacionadas com a Física Nuclear.

282

CAPÍTULO 10:
A construção do conhecimento escolar
de Física Moderna e Contemporânea

No presente capítulo analisaremos a trajetória que realizamos em nossa tese,
desde o início, sistematizando os resultados e considerações que trazemos para a
nossa área. Apresentaremos o percurso da pesquisa, ressaltando tanto os âmbitos
estudado, Ensino Superior e Ensino Médio, como os elementos analisados. (Figura
10.1)
Destacamos, inicialmente, que uma das contribuições da minha tese, se não a
principal, foi realizar um amplo levantamento de dados primários, que apresentamos a
partir do capítulo 4, com base nos quais várias análises e de diferentes tipos poderão
vir a ser desenvolvidas, no futuro.
Nesse espaço, no entanto, restringimos nossas considerações apenas aos
aspectos diretamente relacionados à nossa questão inicial.
Apresentamos na figura 10.1 o quadro presente no capítulo 3 que organiza a
estrutura do nosso trabalho, além de um esquema dos elementos problematizados,
com o intuito de “reconstruir” o percurso desenvolvido, para introduzirmos nossas
principais conclusões, dos dois níveis analisados, assim como de suas correlações.
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Figura: 10.1: Análise realizada nos âmbitos do Ensino Superior e Médio.

As questões, apresentadas na introdução desse trabalho, que nortearam nossa
pesquisa, foram:
1ª - Como foi constituindo o ensino da Física Moderna no nível superior, desde
os “primórdios”, tanto para a formação do físico, quanto da licenciatura, até o
presente? Ou seja, qual a história da evolução desse conhecimento da Ciência como
conhecimento escolar?
2ª - Como vem sendo contemplado, dentro do ensino de Física Moderna, a
abordagem de temas relativos à Física Nuclear?
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3ª - Com quais características e objetivos esse conhecimento vem sendo
proposto no âmbito do Ensino Médio e como está constituído como tema em livros e
em propostas?
4ª - Como a área de pesquisa em Ensino de Física vem tratando dessas
questões? Quais aspectos são privilegiados? Quais tendências apresentadas?
Realizamos essa trajetória de pesquisa e análise, apresentada nos capítulos
anteriores, para responder as nossas questões de pesquisa. Foi priorizada, como um
indicador desse processo, uma ênfase especial na forma como os conhecimentos de
Física nuclear vem a ser propostos e abordados.
Em nossa trajetória, os dados obtidos são muitos e as análises passíveis de
serem desenvolvidas são bem maiores do que as questões iniciais propostas, no
entanto nesse trabalho, vamos nos ater apenas aos aspectos mais pertinentes às
questões iniciais.
Verificamos que existe um conhecimento da própria Ciência, que depois se
institui como conhecimento no Ensino Superior e é inserido como um conhecimento do
Ensino Médio. Apresentamos na figura 10.2 um esquema de como o conhecimento da
Ciência, se consolida no Ensino Superior e depois no Ensino Médio.
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Figura 10.2: Consolidação FMC, do conhecimento da Ciência no Ensino Superior e no
Ensino Médio.

Nas duas passagens, do âmbito da Ciência para o Ensino Superior e desse
para o Ensino Médio, foi necessário pesquisar inicialmente a questão dos livros
didáticos antigos e as estruturas iniciais dos cursos de Física, as disciplinas e os
currículos atuais do Ensino Superior. Portanto, para reconstruir como se deu essa
constituição e evolução do conhecimento de FMC da Ciência até o Ensino Médio, foi
necessário, nesse último âmbito, contemplar também questões referentes às diretrizes
curriculares, aos livros didáticos e a área de pesquisa em ensino de Física.
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Uma das questões que nortearam nosso trabalho foi entender a dinâmica de
constituição do conhecimento de FMC, ou seja, como e quando ele foi introduzido e o
percurso e as modificações que foram sendo realizadas ao longo dos anos até chegar
aos dias atuais, como verificamos ao longo do nosso trabalho. Além dessa “trajetória
temporal”, nossa análise é fragmentada em três níveis. Apresentamos essa evolução
na figura 10.3

Figura 10.3: Dinâmica da constituição do conhecimento de FMC, em relação aos
livros.

Em relação ao Ensino Superior, verificamos que nos “primórdios”, nas décadas
de 20 a 40, a demanda de novas disciplinas propostas com o objetivo de discutir
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conteúdos contemporâneos daquela época, motivou os professores que a ministravam
a escrever livros que abordassem esses novos temas. No título dessas obras já se
explicitava o que tinham em comum: “Introdução à Física Moderna”. Ou seja, como
verificamos nos prefácios dos livros daquela época, os próprios autores destacam
essa questão que “os livros se originaram pela demanda de lecionaram a disciplina”, a
disciplina é o que determinava a necessidade dos livros didáticos.
Os autores da época eram, em parte, os próprios pesquisadores que estavam
realizando as pesquisas sobre esses “novos” assuntos. Essas obras eram uma “ponte
direta” como os conhecimentos da própria ciência, de maneira que o conhecimento da
Ciência e o ensino estavam muito próximos.
Verificamos também que nas primeiras décadas ainda não se tinha um
consenso sobre o que era designado como Física Moderna, mesmo analisando obras
que tinham como título, “Introdução à Física Moderna”. Percebemos que os autores,
tanto no prefácio como na introdução tinham a necessidade de discutir e definir o que
estava sendo designado como Física Moderna naquela época, pois esse termo ainda
não estava de fato consolidado, e de uma obra para outra encontramos divergências
sobre as “definições” e sobre a seleção dos conteúdos.
Além disso, as obras das décadas de 20 a 40 não apresentavam exercícios
propostos, sugestões de leituras complementares ou uma bibliografia de referência,
mas incluíam com destaque a questão histórica, que era contemporânea na época,
destinando até três capítulos da obra para a evolução história. Assim, mesmo em um
livro específico de Física essa questão era relevante e muitos capítulos abordavam a
Física Clássica, em especial o eletromagnetismo.
Percebemos essa evolução, principalmente na obra de Richtmyer que
analisamos desde a primeira edição (1928) até a quinta edição (1955). Verificamos
que a disciplina vai evoluindo concomitantemente com os avanços científicos da
época. Ou seja, no decorrer dos anos a disciplina vai se reestruturando e os livros
didáticos vão sendo reescritos, contemplando novos assuntos e excluindo outros. Com
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a análise da obra das várias edições de Richtmyer essa conclusão é explícita: existe
uma evolução paralela entre as disciplinas e os livros didáticos com modificações.
Esse é o primeiro “momento”, apresentado na figura 10.3.
Em um segundo momento, nas décadas de 50 a 60, encontramos muitos livros
que abordavam a FMC. No entanto, como verificamos, existem duas diferenças
significativas em relação ao primeiro momento. A primeira, diz respeito à inversão de
papéis, ou seja, nessa época ao contrário do primeiro momento, os livros estão de
certa forma mais semelhantes em sua organização e, eles que parecem guiar as
formas de ensinar. As disciplinas que abordavam a Física Moderna, ao organizar suas
ementas, utilizam como referência os livros didáticos.
O conhecimento sobre a Física Moderna ainda estava se estruturando, ou seja,
estava se iniciando um movimento de consolidação desses conteúdos.
E, a segunda diferença significativa é em relação à abordagem e organização,
preliminar dos conteúdos, mas significativa na estrutura das obras. Estamos
designando esse segundo momento como “didatização” dos conteúdos da FMC. As
obras já apresentavam alguns padrões semelhantes, tanto em relação à seleção dos
conteúdos, como na organização e também em relação à maneira que a FMC era
apresentada, por exemplo, as obras desse período introduzem exercícios propostos
aos alunos no final de cada capítulo, o que não existia nos “primórdios”.
Além disso, na década de 60 percebemos que os autores não tinham mais a
preocupação em definir o que estava sendo designado como FMC. Nos prefácios, a
preocupação era diferente: eram discutidos sistemas de unidades, exercícios, duração
do curso que adotaria a obra etc.
A Física Nuclear na década de 60 ocupava mais de 20%, em relação aos
outros conteúdos de Física Moderna. Nessa época, a Relatividade se consolida de
fato com o que está sendo designado como Física Moderna e é introduzida uma nova
temática, Física de Partículas. No entanto, mesmo as obras específicas de Física
Moderna das décadas de 50 e 60 ainda contemplam conteúdos da Física Clássica.
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Em relação às obras de Richtmyer, destacamos que só na edição de 1942 foi
introduzido um breve capítulo sobre relatividade, e na edição de 1955 a abordagem do
eletromagnetismo foi reduzida apenas a um apêndice diminuindo sua presença de 9%,
em 1934, para 1% em 1955. A abordagem da Física Nuclear aumentou
significativamente ao longo dos anos: enquanto em 1934 esse tema era contemplado
em 53 páginas, passa a assumir, em 1955, mas do dobro de páginas (124 páginas).
Em relação ao terceiro momento, a partir das décadas de 80 e 90, além do fato
de que os livros didáticos impõem as disciplinas, ou seja, as ementas das disciplinas
seguem a mesma sequência e a organização dos livros, as disciplinas que abordam a
FMC utilizam os mesmos livros. Eles se padronizam, tanto na forma, na apresentação,
na seleção de conteúdo de conteúdos e na sua própria organização Além disso, a
porcentagem dos exercícios em relação à abordagem teórica apresenta um
impressionante padrão.
Considerando o conjunto dos livros didáticos específicos, verificamos que a
Física Quântica é o assunto mais abordado (34%), Moléculas e sólidos, Física Nuclear
e Estrutura atômica apresentam praticamente a mesma presença (15%), seguido por
Relatividade (10%), Física de Partícula (7%) e Cosmologia e astrofísica (4%).
Portanto, atualmente, a FMC no Ensino Superior está de fato consolidada embora
muitas modificações tenham ocorrido desde a década de 20 até os dias de hoje.
Nesse sentido, de fato, o que hoje se considera como Física Moderna pode ser
representada pela Física da primeira metade do século XX. Os temas de Física mais
contemporâneos, na sua maioria, não foram ainda “didatizados”.
Uma questão que nos chamou atenção foi a quantidade de páginas presentes
nas obras da década de 20 e 30 que se destinavam à contextualização histórica.
Richtmyer (1934) destina, em sua segunda edição, 70 páginas, a essa abordagem
histórica, o que corresponde a 10% de sua obra. Ainda que apresentando uma visão
linear da história, ela é desenvolvida com aspectos que vão desde a Grécia antiga até
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o início do séc. XX, como se para introduzir a Física Moderna fosse necessária essa
contextualização.
Os livros didáticos atuais do Ensino superior apresentam, em poucos
parágrafos (ou mesmo em 2 ou 3 linhas apenas) o ano e a descoberta feita por tal
cientista. Assim, uma vez que o conhecimento se consolida, parece não haver mais,
no Ensino Superior, uma preocupação em discutir aspectos históricos; as obras atuais
destacam apenas a genialidade dos cientistas que fizeram tais descobertas.
Destacamos que na figura 10.3, e em toda a discussão realizada até agora,
estamos considerando no terceiro momento apenas os livros específicos de FMC. No
entanto, existem atualmente alguns livros que denominamos de “coleções”.
Apresentamos, na figura 10.4, uma perspectiva em que incluímos, no terceiro
momento, também as “coleções”.
De um ponto de vista mais amplo, poderia ser até mesmo considerado como
um quarto momento, embora o enfoque na FMC não tenha sido suficientemente
modificado em relação aos momentos anteriores.

Figura 10.4: Os dois níveis dos livros de Física no terceiro Momento

Assim, no terceiro momento existem livros que abordam conteúdos de FMC em
dois níveis: um, mais específico, que só aborda conteúdos de FMC, sendo destinado
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aos estudantes de Física e outro, mais geral, em que se consolidam as “coleções”.
São conjuntos de livros didáticos, voltados a mais de uma disciplina, em que se
abordam, além dos conteúdos de FMC no último volume da coleção, todos os
conteúdos de Física Clássica nos demais volumes.
Nessas coleções não são contemplados todos os conteúdos de FMC que estão
nos livros específicos. É feita uma seleção de conteúdos, e de certa forma, sua
abordagem é mais simplificada, como se fosse uma adaptação. Nesse processo, fica
ainda mais evidente a grande padronização e consolidação dos conteúdos do que hoje
se conhece como FMC.
Atualmente essas coleções são também destinadas a outros cursos de
Ciências “afins”, como engenharias, e até mesmo à Licenciatura em Física. No
entanto, é interessante observar que essa divisão entre livros didáticos de FMC em
específicos e coleções só surge no terceiro momento. Na década de 20, os livros
didáticos específicos de Física Moderna não eram só destinados aos estudantes de
Física, mas também para os alunos com interesses culturais, e em profissões direta ou
indiretamente relacionadas à física, tais como engenharia, química, astronomia ou
matemática. (Richtmyer, 1928)
Da mesma forma, os livros específicos das décadas de 50 e 60 eram
utilizados, não somente nos cursos de Física, mas também em outros cursos, como
para estudantes de engenharia, ciências, matemática, astronomia, medicina, na
educação geral aos estudantes de artes liberais e em outros campos da Ciência.
Em relação á seleção de conteúdos de FMC que vai sendo padronizada, é
importante destacar que, essas coleções, elas são realizadas a partir das edições
anteriores. Ou seja, não existe uma instância mais ampla, como, por exemplo,
diretrizes curriculares, que sinalizem tais ações. Inclusive, como ressaltamos, no único
momento em que as diretrizes abordam os conteúdos da Física Moderna, elas não
contemplam a Física Nuclear. As DCN (2001, p.3) definem como conteúdos da FMC
apenas a mecânica quântica, física estatística, relatividade e aplicações.
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Essa questão da relação entre as orientações e diretrizes, por um lado, e os
livros e disciplinas, por outro, assume aspectos bem diferentes no âmbito do Ensino
Médio.
Acreditamos que atualmente a estrutura curricular do Ensino Superior está
naturalizada, ou seja, padronizada, pois como verificamos no capítulo 7, todas as
disciplinas que abordam a FMC, nas diversas instituições do país, utilizam os mesmos
livros didáticos e são muito semelhantes.
Isso pode ser decorrente daquilo que a “ciência” assume como sendo as
necessidades formativas de um futuro físico e que devem estar presentes nos cursos
de Física. Já está estabelecido que é essa a forma de inserir a Física Moderna e esse
aspecto, no Ensino Superior, diferentemente do Ensino Médio, já está incorporado de
forma a parecer “natural”, ou seja, naturalizado.
Retomando as três possíveis classes de condicionantes na constituição do
conhecimento escolar, identificadas por Forquin (1992), apresentamos, na tabela 10.1,
uma associação dos três momentos apresentados acima, especificando os elementos
correspondentes às três dimensões de Forquin: 1ª Epistemológica, 2ª Imperativos
didáticos e 3ª Demandas sociais (Figura 10.5)

Figura 10.5: Condicionantes da constituição do conhecimento escolar identificadas por
Forquin (1992)
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Tabela 10.1: Dimensões de Forquin (1992) nos três momentos relacionados aos
Livros didáticos. 77

Verificamos que esses três momentos relacionados à evolução dos livros
didáticos são, de fato, distintos em suas finalidades e possuem elementos
diferenciados para cada uma das dimensões que Forquin (1992) identifica em relação
ao conhecimento escolarizado ou cultura escolar.
De certa forma, nossas considerações indicam que a investigação da
constituição do conhecimento escolar pode ser estendida ao próprio ensino superior,
embora ela seja desenvolvida, na maior parte da literatura sobre currículo,
considerando principalmente a escola e a educação básica. Ou seja, seria importante
investigar como se organizam e se estruturam os conteúdos de Física nas disciplinas
de cursos universitários.
Por outro lado, nossa investigação, sobre a constituição e organização dos
conteúdos de Física Moderna, talvez aponte aspectos que vem de outra direção.
Embora fosse necessária uma análise mais aprofundada, tudo indica que haja
77

Destacamos que apenas obra de Globe e Baker (1962), aborda alguns aspectos tecnológicos
dos aceleradores, mas não contemplam aspectos sociais e políticos.
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relações mais complexas, que teria a ver, também, e talvez de forma mais direta, com
o desenvolvimento da própria ciência em uma dada época. E, não só com o
desenvolvimento

da

pesquisa

nas

diversas

áreas,

mas

também

com

a

institucionalização dessa pesquisa.
Nossa investigação sobre a constituição do conhecimento da Física Moderna
como disciplina universitária nos cursos de Física está diretamente relacionada com o
problema da constituição da Física Moderna como conhecimento escolar, tanto no
Ensino Superior como no Ensino Médio.
A questão central no nosso trabalho diz respeito à trajetória dos conhecimentos
de FMC desde o início, ou seja, da ciência dos cientistas até a ciência ensinada
atualmente. E, para entender esse percurso foi necessário analisar, além dos livros
didáticos, a evolução das estruturas curriculares.
No capítulo 5, analisamos o curso de Física da USP desde o início, 1934, até
2005. Da mesma maneira que para os livros didáticos, na análise dessa trajetória
temporal,

identificamos

três

momentos

de

“transformações”

nas

estruturas

curriculares. Essas transformações de certa forma “refletem” a fragmentação
mostrada na figura 10.3 em relação aos livros didáticos, mas necessariamente incluem
também outros elementos, relacionados à trajetória temporal das instituições de
ensino, de forma mais abrangente.
Os currículos do Ensino Superior seguem a mesma sequência dos livros
didáticos e realizam a mesma seleção de conteúdos, ou seja, os currículos
reproduzem os livros didáticos. Apresentamos, na figura 10.6, esses três momentos
em relação às estruturas curriculares.
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Figura 10.6: Dinâmica da constituição do conhecimento de FMC, em relação a
estrutura curricular do IFUSP

No primeiro momento, o curso de Física fazia parte da FFCLUSP e possuía
uma grade única para os bacharéis e Licenciados. Existia apenas uma disciplina
obrigatória que contemplava conteúdos de FMC e era denominada “Física Teórica”, e
essa disciplina praticamente não teve alterações até a década de 50.
No segundo momento, houve uma periodização dos cursos que se tornaram
semestrais e, apesar dos cursos de Licenciatura e Bacharelado terem sido separados,
as estruturas curriculares, em relação às disciplinas obrigatórias que abordavam a
FMC eram praticamente iguais. Nessa fase, quatro disciplinas contemplavam a FMC e
as quatro traziam conteúdos de Física Nuclear.
Separamos o terceiro momento em duas fases. Na primeira tivemos a reforma
de 1963 e a criação do Instituto de Física da USP em 1970, desvinculando o curso de
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Física da FFCLUP. Nessa época, tivemos um aumento significativo da presença da
Física Nuclear, incorporando, inclusive, pela primeira vez na grade curricular do
Bacharelado, uma disciplina obrigatória destinada apenas ao estudo desse assunto
(“Introdução à Física Nuclear”),
Esse talvez seja um elemento muito significativo, na medida em que
“elementos externos” à logica única da ciência pode ter interferido. Trata-se de uma
época em que, pelo menos no Brasil e com certeza em São Paulo, as pesquisas
relacionadas à Física Nuclear estavam tendo um grande destaque.
De uma maneira geral, até à década de 90, o bacharelado e a licenciatura
permaneceram com as mesmas disciplinas, apenas com alterações dos nomes.
Em 1993, os cursos de Licenciatura e Bacharelado tiveram ingressos
separados. Isso foi acompanhado de uma diferenciação significativa da estrutura
curricular, do curso de Bacharelado, em relação às disciplinas obrigatórias de FMC.
No entanto, a grade curricular da Licenciatura permaneceu praticamente igual ao
período anterior. De novo, as modificações constatadas parecem ter vindo mais de
razões institucionais, como tempo e diversidade de formação, do que de razões da
ciência.
Destacamos que, a partir de 1993, um bacharel que não optasse por cursar
disciplinas optativas que contemplassem conteúdos de Física Nuclear podia concluir o
curso praticamente sem ter sido apresentado a esse tema, pois ele não era abordado
nas disciplinas obrigatórias. Essa estrutura do curso de Bacharelado, na USP, ainda
permanece atualmente, como verificamos no capítulo 7.
Destacamos que atualmente, nos cursos de Bacharelados analisados, o único
curso que se destaca contemplando, em maior porcentagem, nas disciplinas
obrigatórias a Física Nuclear, comparadas às outras quatro instituições, é a UFRJ.
Novamente, as razões de ordem local podem ter alguma influência para isso, embora
seja um aspecto que demande uma maior investigação. O Estado do Rio de Janeiro é
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o único do Brasil que possui usinas nucleares, a CNEN tem ali sua sede, além de
outras instituições diretamente relacionadas ao estudo ou utilização da Física Nuclear.
Esse percurso de análise dos conteúdos de FMC, nos livros didáticos de
diferentes níveis e naturezas, nos mostrou que os conteúdos presentes nas obras
atuais é distinto do conhecimento da ciência. Percebemos que foram realizados muitos
recortes na trajetória desse conhecimento, e o próprio sentido do conhecimento, além
dos conteúdos designados como FMC, foram sendo modificados ao longo das
décadas. Por isso, teorias como de transposição didática direta, referenciadas apenas
no saber científico de referência, são insuficientes.
Foram realizados “recortes” sucessivos. Nesse sentido, os livros didáticos do
Ensino Médio são recortes e simplificações dos livros das coleções do Ensino
Superior. E essas coleções são recortes dos Livros didáticos específicos do Ensino
superior, que é uma versão consolidada, a partir da maneira pela qual o conhecimento
da FMC foi abordado nas primeiras obras.
Como já destacamos, em relação ao Ensino Médio, os próprios PCN+
reconhecem isso:
O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da
humanidade, não pode estar todo presente na escola média. Será
necessário sempre fazer escolhas em relação ao que é mais
importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências
apropriadas. A seleção desse conhecimento [...] resulta, quase
sempre, em uma seleção tal que os índices dos livros didáticos de
ensino médio se tornam, na verdade, uma versão abreviada daqueles
utilizados nos cursos de física básica do ensino superior (PCN+,
2012, p.51, grifos nossos)

Por outro lado, ficou claro que o Ensino Médio possui uma dinâmica de
constituição dos conhecimentos diferente daquela do Ensino Superior, embora quais
possam ser as especificidades dessa dinâmica não tenham emergido em nosso
trabalho. A abordagem dos conteúdos de FMC nos livros didáticos, como verificamos
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no capítulo 8, não mantém uma padronização, eles são uma simplificação das
coleções do Ensino Superior, mas não homogêneas.
Isso talvez se deva, em parte, ao fato de que a própria Física Moderna permite
diferentes abordagens e enfoques, não assumindo uma estruturação única ou
carecendo ainda de estruturação. Mas, ao mesmo tempo, dependendo das finalidades
do ensino médio, os critérios utilizados nesse processo de simplificação deveriam
contemplar sentidos próprios e diferentes daqueles do Ensino Superior
Verificamos que os livros didáticos do Ensino Médio abordam praticamente os
mesmos conteúdos e a mesma sequência das coleções de livros didáticos do Ensino
Superior, mas sem a matemática avançada. Além disso, em cada obra certos temas
são privilegiados, em detrimento de outros, sem que os critérios para isso sejam
claros.
Disso resulta que a necessidade de conhecimento no Ensino Superior na
formação do bacharel em Física e do licenciado diferem em suas finalidades e,
obviamente, com as finalidades do Ensino Médio. No ensino superior, espera-se que
os futuros professores aprendam os conhecimentos básicos que lhes possam dar
autonomia para seu trabalho profissional futuro. Nesse sentido, as disciplinas de Física
Moderna presentes nos cursos de licenciatura e bacharelado deveriam assumir
identidades específicas e diferenciadas.
A inserção da FMC no Ensino Médio é prevista nos documentos oficiais e está
sendo contemplada nos livros de Ensino Médio aprovados pelos PNLD, mas isso nem
sempre foi assim. O conhecimento de FMC deve estar presente na grade do Ensino
Médio visando uma seleção de temas que tenham significados para os alunos de hoje,
como as próprias diretrizes e orientações (PCN+, OCN e PNLD) defendem.
No entanto, embora presente nos discursos, as justificativas para a inserção da
FMC no EM não estão sendo de fato contempladas. Na maior parte dos textos
analisados, a abordagem dos conteúdos de FMC presente no Ensino Médio não
possibilita que o aluno entenda nem mesmo a ruptura representada por esse novo
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conhecimento da física, em relação à Física Clássica, E, muito menos, que adquira
uma melhor compreensão do mundo tecnológico contemporâneo ou que possa
participar dos debates atuais, veiculados na mídia acerca da Física Nuclear e outros
temas.
Acreditamos que a Física Nuclear deva estar, de fato, presente na formação de
um cidadão crítico, que possa discutir e opinar acerca de debates que ocorrem
atualmente na mídia. Para isso, é preciso compreender também como ela esteve
presente no passado, em ocasiões como nas guerras, nas bombas de Hiroshima e
Nagasaki, nos acidentes nas usinas Fukushima e Chernobyl, na discussão das usinas
nucleares de Angra, no acidente de Goiânia, e tantas outras situações.
A FMC está atualmente inserida no Ensino Médio, mas todos os conteúdos da
Física Clássica permaneceram, nas diretrizes e orientações, ainda que considerando o
número reduzido de horas aula de Física no Ensino Médio, os novos conteúdos vão se
acumulando aos conteúdos da Física Clássica, sem excluir, selecionar ou organizar os
conteúdos anteriores.
Portanto, acreditamos que a questão da seleção de conteúdos e sua
organização curricular deveria ser, atualmente, uma discussão de primeira ordem, de
maneira que possamos repensar o currículo e principalmente em relação às suas
finalidades.
Assim, acreditamos que não basta defender a inserção da FMC no Ensino
Médio sem discutir a maneira pela qual isso deva ser feito, quais as escolhas e os
porquês das escolhas, pois como verificamos os livros didáticos possuem estruturas e
seleções diferentes. Os assuntos de FMC mais privilegiados nas obras de ensino
médio são a Física Quântica e a Relatividade, e ainda assim são tratados de forma
superficial. Por outro lado, nos questionamos se apenas a inserção desses
conhecimentos pode contribuir para uma formação de cidadania, com o entendimento
das questões sociais, políticas, que estão presentes não só em nosso país, mas no
mundo em que vivemos.
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Dentre os assuntos da FMC, em nosso ponto de vista, conhecimentos de física
nuclear são indispensáveis para possibilitar essa formação. Por isso mesmo, nos
parece tão importante a questão principal que estamos tentando elucidar, não só no
Ensino Médio, mas também na formação dos licenciandos, sobre qual a justificativa
desse tema não ser abordada estar como assunto de destaque em relação aos outros
conteúdos da FMC.
Nos últimos anos, vêm sendo muito discutida, em nossa área de pesquisa em
ensino, a questão da inserção da FMC no Ensino Médio, como verificamos no capítulo
9. No entanto, poucas vezes se discute e problematiza sobre “o que é a Física
Moderna?”.
As dissertações e teses atuais defendem a inserção da FMC no Ensino Médio,
mas a discussão sobre a natureza dos conhecimentos desejados, sua abordagem,
seleção e organização não estão presentes. Não se trata de esperar um consenso em
relação a esses aspectos, mas, sim, de que sejam explicitados nas propostas e
discussões da área..
Em relação aos trabalhos que abordam conteúdos específicos da FMC,
verificamos que a Física Quântica é a mais contemplada nos trabalhos e, na
sequência, a Relatividade, sendo a presença de outros temas muito pouco expressiva
Ressaltamos também que trabalhos relacionados à física Nuclear têm uma
presença muito pouco significativa dentro da área de pesquisa. E, mesmo no conjunto
reduzido dos que o fazem, nem todos contemplam as questões relacionadas à
cidadania em que conhecimentos de Física Nuclear são fundamentais
Dentro desse quadro mais geral, permanecemos com dúvidas, portanto, sobre
quais seriam as possíveis formas de contribuição, tanto da pesquisa como das
práticas, para privilegiar tais aspectos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão central que nos motivou à realização desse trabalho foi, como já
apresentamos, a preocupação com a formação de professores de Física para o ensino
Médio.

Ainda que reconhecendo que as questões dessa formação são amplas e

complexas, nossa indagação dizia respeito, inicialmente, a quais conhecimentos de
FMC deveriam estar presentes nos cursos de licenciatura, para garantir aos
professores, no futuro, a possibilidade de uma atuação profissional autônoma.
Em particular, pretendíamos tratar dos conhecimentos relacionados à Física
Nuclear, entendendo a importância contemporânea desses aspectos na vida cidadã,
na geração de energia, nas tecnologias relacionadas com a saúde, etc. A hipótese
inicial era de que havia uma ausência relativa de temas dessa natureza nos cursos de
licenciatura.
No entanto, ao longo desses anos de trabalho, a questão foi se mostrando
muito mais ampla. Para enfrentá-la, foi necessário investigar a construção do
conhecimento escolar da Física Moderna, como um todo, reconstruindo seus
percursos desde a primeira metade do século XX, até os dias atuais. Isso envolvia
tanto as disciplinas da estrutura curricular como os livros didáticos, seja no ensino
médio, seja no ensino superior.
A cada novo passo, fizeram-se necessárias investigações que envolviam o
levantamento de dados primários, como das estruturas curriculares antigas e atuais.
Ou dos livros didáticos, antigos e atuais. Isso requereu a busca de diferentes fontes,
nem sempre facilmente accessíveis, verificação da consistência dos dados,
periodizações etc. E, para cada um desses aspectos, entreabriu-se um conjunto muito
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grande de novas questões, que, além das contribuições para o presente trabalho,
deixavam aparente um potencial significado para outras e futuras pesquisas na área,
Assim, optou-se por não fazer recortes muito estreitos, mas manter a
disponibilização do maior número de dados possíveis (especialmente nos anexos).
Isso ocasionou, também, um grande número de índices, percentagens, gráficos e
tabelas, presentes ao longo de todo o texto, mesmo entendendo que seria impossível
ir muito além de uma sistematização inicial das questões e de que muitos aspectos
ficariam sem ser aprofundados.
O que foi possível apreender de todo esse processo?
A constituição do conhecimento escolar não é a de simples transposição e
simplificação do conhecimento da ciência para o Ensino Superior e, deste, para o
Ensino Médio. Não é um processo puramente “científico”, outros elementos vão
comparecendo e influenciando. São feitas determinadas escolhas, sem serem
completamente explicitadas e sem que sejam percebidas como tais, que vão definindo
“o quê ensinar” nos vários níveis.
Por outro lado, nos atemos, de certa forma, ao contexto escolar. E, por
negação, aprendemos que isso não é suficiente para analisar esse mesmo processo.
Certamente o próprio desenvolvimento da pesquisa científica e de suas formas de
institucionalização, a história de seu desenvolvimento local etc. devem ter um papel
importante na definição do conhecimento escolar, seja como ênfase a aspectos mais
epistemológicos, seja como distanciamentos, seja como pressupostos universalizados,
seja como aspectos locais e até mesmo disputas. Da mesma forma, a legislação,
diretrizes e tendências educacionais influenciam (ou não) em intensidades e efeitos
diferentes, as trajetórias dessa construção.
Assim, aprendemos que, como resultado de tudo isso, o entendimento e a
organização do que seja a Física Moderna no ensino superior está bem definido, não
ocorrendo o mesmo no ensino médio,

303

E, a Física Nuclear é um desses temas que perdeu espaço na formação dos
físicos, sejam eles bacharéis ou licenciandos, de tal forma que esse não é mais um
conhecimento reconhecido como relevante para a própria formação dos físicos.
Mas não só a física nuclear, embora essa nos pareça a lacuna mais
contundente.

Há outros temas contemporâneos, como a nanotecnologia, a

cosmologia, os sistemas complexos, etc., que também não foram devidamente
incorporados, ou seja, muitos temas de FMC não são tratados no Ensino Superior. E a
forma o como são, nos cursos de licenciatura, não incorporam as finalidades
formativas que se espera que esses conhecimentos passem a assumir no Ensino
Médio.
Para que isso ocorresse, ao mesmo tempo, não só os cursos de licenciatura,
mas também os cursos de bacharelados, foram de tal forma naturalizados que, além
de assumirem uma enorme padronização em todo o país, pretendem fazer crer que
expressam a única forma possível de seleção de conteúdos. E nessa seleção pouco
se contempla de Física Nuclear.

Esses aspectos têm o caráter, até agora, de um amplo diagnóstico, embora por
sua natureza sejam pouco propositivos. Que tipo de resposta pode ser dada, pelo
menos, por enquanto, aos conhecimentos que a licenciatura deve tratar e promover?
Essa é uma questão ainda em aberto. Foi possível compreender a natureza de
um certo contraponto, inevitável, entre a formação de bacharéis e licenciandos, no que
diz respeito à formação de cada um deles. Ainda que não possamos dar respostas
propositivas, nossa investigação nos fez compreender que a questão não vai ser
resolvida com diretrizes ou mesmo com novas propostas locais, seja no ensino regular
seja na formação continuada.
Tomar consciência de que, especialmente em relação aos conhecimentos da
FMC, os cursos de licenciatura devem buscar caminhos próprios pode ser um começo.
E de que, para isso, as respostas não vão partir da referência ao conhecimento da
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ciência, mas às investigações e reflexões sobre o papel e as propostas das escolas.
Da mesma forma, discutir em que consiste e o que privilegiar no conhecimento de
FMC deve ser uma das urgências nas pesquisas da área de ensino, para que elas
possam sinalizar novas demandas de investigação e a natureza das novas práticas a
serem desenvolvidas. Não basta discutir sua importância e defender a introdução de
conhecimentos

de

Física

Moderna,

é

fundamental

buscar

explicitar

quais

conhecimentos e segundo quais abordagens.
Em resumo, esse trabalho colocou mais questões do que resolveu.
Esperamos, no entanto, ter contribuído com a identificação e importância de algumas
dessas questões.
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ANEXOS

Anexo 1: Fichas individuais das obras de F.K. Richtmyer.

Prefácio à Primeira edição (1928), assinado pelo autor
Nesse caso, o livro tinha como autor só F.K.Richtmyer
(O prefácio está nas p.ix a xii, Richtmyer e Kennard,1947)
Extratos desse prefácio
O objetivo desse livro é, explicitamente, pedagógico. O autor procura apresentar
discussões sobre a origem, desenvolvimento e o status atual de alguns dos mais
importantes conceitos físicos, tanto clássicos como modernos, de forma a proporcionar
aos estudantes a perspectiva correta do desenvolvimento e tendências atuais da física
como um todo (grifo do autor)
Tal perspectiva constitui a base necessária, assim o autor acredita, para um estudo
mais aprofundado de qualquer uma das subdivisões desse tema.
Por outro lado, para os alunos que têm interesses culturais, ou que vão se engajar em
profissões direta ou indiretamente relacionadas à física, tais como engenharia,
química, astronomia ou matemática, um account da física moderna que apresente a
origem das teorias correntes é tão interessante e importante quanto a apresentação
propriamente dita das teorias elas mesmas
Mais adiante

É importante enfatizar que esse livro é uma introdução às teorias físicas modernas e
não se propõe a ser nem um compêndio de informações nem um estudo crítico de
qualquer dos temas discutidos.
Em outra parte, justifica que, embora tenha finalidades pedagógicas, não apresenta, ao
final de cada capítulo, uma lista de exercícios, sugestões de leituras suplementares ou
uma bibliografia específica. Isso porque considera que, a essas alturas de sua formação,
os alunos já devem ter independência para selecionar os aspectos de seu maior interesse
e qual a melhor forma de estudar.
Introdução
A designação “física moderna”, considerada literalmente, corresponde, com certeza,
ao conjunto de todos os conhecimentos incluídos no campo da física atual. Nesse
sentido, a física de 1890 é ainda moderna. Poucas afirmações encontradas em um bom
livro texto de física de 1890 precisariam hoje ser suprimidas por não serem
verdadeiras. As principais modificações necessárias nesses textos consistiriam, talvez,
a revisão de algumas generalizações para as quais algumas exceções podem ter sido
descobertas, e em certas teorias especulativas, como a do éter, que qualquer bom físico
de 1890 também reconheceria como sendo passível de dúvidas.
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Por outro lado, desde 1890 houve enormes avanços da física e alguns desses avanços
puseram em questão, ou colocaram-se em contradição direta, com certas teorias que
pareciam ser fortemente justificadas por evidências experimentais.
....
O objetivo desse livro é apresentar um panorama da origem, desenvolvimento e
configuração presente desses aspectos da física que se desenvolveram nos últimos
cinqüenta anos. INTRODUÇÃO (p.1 Richtmyer e Kennard,1947)

Prefácio à Segunda edição (1934), assinada por F.K.Richtmyer
Ao apresentar a segunda edição do “Introduction to Modern Physics”, foi feito um
esforço para incluir, na medida do espaço disponível, alguns dos mais importantes
desenvolvimentos que ocorreram desde a primeira edição.
Além de diversas mudanças ao longo do texto, foram introduzidos os seguintes
acréscimos:
Capítulo VI, O Efeito Fotoelétrico, foi expandido de forma a incluir a discussão da
origem dos foton-elétrons, baseada na aplicação da estatística de Fermi-Dirac para
elétrons de condução em metais, proposta por Sommerfeld.
Alguns resultados mais recentes foram incluídos no capítulo sobre calores específicos
O capítulo sobre Raios-X foi atualizado.
O capítulo sobre o Núcleo foi re-escrito e ampliado, especialmente com referência aos
experimentos mais novos com isótopos, à desintegração artificial de elementos, e sobre
o nêutron.
Dois capítulos novos foram acrescentados: um, sobre o Modelo Vetorial do átomo, e
outro sobre Ondas Materiais.
Há, ainda, dois novos anexos, sobre Relatividade e sobre Velocidade de grupo,
respectivamente.
Nessa edição, há quinze capítulos

Prefácio à Terceira edição (1942), assinada pelo também autor, E. H. Kennard,
que passa a ser autor
Com a morte do autor principal, das duas primeiras edições, por morte súbita, um novo
físico foi indicado para preparar uma nova edição, dez anos depois da anterior. Ele, de
saída, constata a necessidade de uma significativa modificação no texto, considerando
as mudanças expressivas apresentadas pela pesquisa em física nos dez anos anteriores.
Ele mesmo apresenta as principais modificações e suas justificativas:
Em relação à teoria atômica, a mecânica ondulatória tornou-se suficientemente
estabelecida; e houve avanços experimentais significativos quanto à física do núcleo e
às partículas fundamentais, como observado nos fenômenos de raios cósmicos. Assim,
para manter o livro fiel a seu título, seria necessário acrescentar extensos conteúdos, o
que implica que o material existente teria que ser resumido para fazer espaço para isso.
Ao mesmo tempo, muitas das discussões teriam que ser recolocadas, para atestar o
devido reconhecimento do triunfo da mecânica ondulatória.
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E acrescenta que, com isso, somente uma parte menor do livro permanece
substancialmente equivalente à sua segunda edição. Foram necessários significativos
rearranjos e uma re-elaboração expressiva. Sintetiza o processo de re-escrita da seguinte
forma:
Em síntese, a revisão foi desenvolvida da seguinte forma. A introdução histórica foi
abreviada e seguida por um único capítulo, re-escrito, incluindo aqueles tópicos de
eletromagnetismo que são necessários para as discussões subseqüentes e que nem
sempre são adequadamente tratados nos livros texto em geral. Entre os capítulos
referentes ao efeito fotoelétrico e à origem da mecânica quântica, foi introduzindo um
breve capítulo sobre relatividade. Segue-se, então, um único capítulo contendo as
idéias essências relativas ao núcleo atômico, séries espectrais e estados quânticos
atômicos, que substitui os capítulos IX e X anteriores. A teoria atômica de Bohr para o
átomo de Hidrogênio foi mantida, por seu caráter pictórico, mas com considerações
explícitas quanto ao seu verdadeiro status. Um capítulo descritivo sobre a mecânica
ondulatória é, então, seguido por um único capítulo sobre a teoria da tabela periódica
e sobre espectroscopia ótica, substituindo os capítulos XI e XII anteriores. O capítulo
sobre calor específico, que talvez pudesse ser omitido, é inserido a seguir. O capítulo
sobre Raios-X foi expressivamente revisto em colaboração como o Prof. L. G. Parratt.
O livro termina com um capítulo sobre o núcleo, significativamente extendido, e um
capítulo novo sobre os fenômenos relacionados aos raios cósmicos.
(p. VII e VIII, Richtmyer e Kennard,1947).
Prefácio à Quarta edição (1947), assinada pelo autor, E. H. Kennard
(p. v, Richtmyer e Kennard,1947)
As modificações introduzidas na quarta edição visaram, em parte, registrar os avanços
significativos dos últimos cinco anos, que não são tão extensos, e, em parte, refletir as
novas transformações de perspectivas no cenário da Física. O longo esforço para
compreender os fenômenos quânticos está passando para a história; a física
experimental do núcleo está atingindo o estágio adulto; o campo de maior interesse
agora são as energias registradas em bilhões de eletron-volts. Além de numerosas
pequenas alterações em alguns dos capítulos iniciais, houve uma extensão adição ao
capítulo XI sobre o núcleo e uma pequena adição ao capítulo XII sobre raios cósmicos.
Com nas outras edições, teve-se em mente o aluno de graduação sênior, ou o aluno em
seu primeiro ano pós graduação. O livro foi pensado para ser o texto de um curso de
um ano, de forma similar às lectures de Richtmyer, ou pode servir como livro de
referência para uma série mais curta de lectures.
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414 a 419
de matéria “in (168) O gás ideal (169) Pressão gasosa (170) O gás de
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bulk”

Capítulo X
O núcleo

Fermi-Dirac
420 a 430
Sólidos cristalinos
(171) A abordagem atômica na mecânica quântica dos
cristais (172) Condutores e isolantes (173) A abordagem
dos elétrons coletivos (174) Metais e não metais

Radioatividade Natural
(175) A descoberta da radioatividade. (176) As radiações
radioativas das substâncias. (177) Transformações
radioativas. (178) Detecção de partículas individuais
carregadas (179) Espectro nuclear dos radioelementos
A massa dos átomos
(180) Raios positivos. (181) Isótopos de elementos estáveis
Transmutações artificiais por partículas alfa
(182) Descoberta das transmutações artificiais. (183) A
descoberta do nêutron
Energias de ligação nucleares e forças nucleares
(184) Propriedades dos núcleos (185) A composição do
núcleo. (186) Ligações nucleares massas. (187) Forças
nucleares

431 a 454

455 a 462
463 a 469

470 a 489

Pósitrons, radioatividade artificial, Partículas aceleradas 490 a 503
artificialmente
(188) Pósitrons (189) Radioatividade induzida (190)
Tranformações nucleares por partículas aceleradas
artificialmente (191) Aceleradores

Reações nucleares e modelos nucleares
504 a 539
(192) características gerais da reação nuclear (193) Modelo
de massas de nuclídeos (194) Grupos de partículas (195)
Ressonância nuclear (195) Modelo de gota líquida (197)
Reações de neutrôns (198) Níveis de energia nucleares.
(199) Modelo de camadas
Fissão Nuclear e energia nuclear
540 a 554
(200) Descoberta da fissão (201) Teoria da fissão (202)
Nêutrons rápidos: reações em cadeia (203) fissão rápida:
reatores explosivos (204) Fusão: energia dos elementos
leves
Capítulo XI
(205) Trabalhos iniciais de raios cósmicos (206) Medição 555 a 638
Raios Cósmicos e de ionização de raios cósmicos (207) Descoberta da curva
Partículas
de profundidade altitude (208) Descoberta dos efeitos de
fundamentais
latitude (209) Teoria dos efeitos geomagnéticos (210)
Espectro de momento primário (211) Observações sobre as
partículas individuais de raios cósmicos (212) Chuveiro e
Bursts (213) Teoria do fenômeno do chuveiro (214)
Descoberta dos Mésons Mu (215) Propriedade dos Mésons
Um (216) Os mésons Pi (217) Produção artificial dos
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mésons Pi (218) Mésons pesados e “Hyperons” (219)
Interações nucleares dos Raios cósmicos (220) Raios
cósmicos primários (221) Desenvolvimento da radiação
cósmica na atmosfera (222) Origem dos raios cósmicos
(223) Unidades eletromagnéticas (224) Energia
eletromagnética (225) Momento eletromagnético (226)
Ondas eletromagnéticas (227) Campo de uma carga
pontual em movimento partícula carregada (228) Energia
irradiada por uma carga pontual acelerada

(MICHELS; PATTERSON, 1951)
Prefácio
O livro, publicado em 1951, se originou de edições mimiografadas ao longo dos
anos 1941 a 1950 em aulas ministradas aos estudantes do Bryn Marw College.
p.V
As mudanças que ocorreram na lógica e na filosofia da Física ao longo da
primeira ao longo da primeira metade do século XX, mudanças associadas com o
desenvolvimento da teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica afetaram
profundamente o pensamento dos Físicos, não apenas na conexão com a Física
atômica e nuclear, mas também na consideração dos problemas da Física Clássica.
Em nossas experiências com estudantes e professores, tivemos cada vez mais
sentido a necessidade introduzir considerações dos físicos que estiveram presentes
nesse início, o ponto de vista dos Físicos profissionais que encontram necessidade
para adotar as idéias básicas desse assunto. Este livro resultou para satisfazer essa
necessidade.
No início a abordagem usada por trabalhadores profissionais em um campo
particular de pensamento oferece a melhor introdução para todos os estudantes,
mesmo que os alunos pretendem ou não seguir o campo como uma carreira. Aqueles
que desejam ver relação de física para outras atividades intelectuais precisam do
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mesmo entendimento dos princípios fundamentais que é necessário como base para a
formação de físicos profissionais.
Ao escrever este livro mantivemos em mente necessidades comuns de vários
tipos de alunos. Edições anteriores mimeografadas foram utilizadas em um curso que
é ao mesmo tempo um primeiro curso para os majors da física, em cursos aliados a
majors de outras ciências e aos estudantes de medicina e em parte na educação geral
a estudantes de artes liberais.
Este livro surgiu de experiências lecionando em um ano, cursos de três horas
por semana, excluindo o laboratório. Verificou-se que os primeiros dezesseis capítulos
formam um todo conectado e nós sempre utilizamos todos estes capítulos. Uma
seleção de três a cinco dos oito capítulos restantes completam o curso.
A escolha entre os capítulos finais depende dos interesses do instrutor e dos
alunos. Por exemplo, a seqüência dos capítulos 18, 19, 23, 24 é satisfatória para a os
interessados em física atômica, enquanto que o grupo de capítulos 17, 18, 20, 21, 22 é
melhor se deseja uma introdução à física aplicada.
cap 17: Teoria dos gases
cap. 18: Indução eletromagnética
cap. 19: Estrutura atômica e nuclear
cap. 20: Teoria dos sólidos e líquidos
cap 21: Oscilações
cap 22: Ondas eletromagnéticas
cap 23: Ondas e partículas
cap 24: Teoria atômica
O sistema de unidades MKS foi usado em todo o livro, por causa da nossa
convicção de que é um sistema que minimiza o esforço necessário dos alunos que
está estudando toda a física. A utilização de um único sistema de unidades permite
tempo para o estudo de fenômenos elétricos, o tempo que de outro modo seria
perdido na discussão dos três sistemas de unidades elétricas.
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Descobrimos que um estudante que tenha entendido uma conta de física em
um sistema de unidades pode adaptar-se facilmente a qualquer outro sistema que ele
pode precisar, ou se preferir, para lidar com um campo específico.
Por causa do ponto de vista que adotamos, é necessário para enfrentar
diretamente muitos pontos difíceis, que são por vezes camuflados ao longo dos textos
introdutórios. Temos tentado evitar declarações ad hoc sempre que possível. Parece
melhor omitir um ponto inteiramente em vez de discuti-lo de uma forma insatisfatória,
para um leitor inteligente.
Essa atitude nos obrigou a usar mais algumas discussões matemáticas do que
normalmente seriam incluídos em um texto como este, projetado para estudantes com
um fundo que consiste apenas de álgebra elementar e geometria.
Nós introduzimos desde que o pano de fundo para as noções que dependem
de trigonometria e cálculo onde quer que estejam para a discussão da física. Em
nossa experiência essas noções são bastante aceitáveis para os alunos que não têm
a matemática da faculdade e que complementam, em vez de conflitar com as idéias
adquiridas nas análises e cálculo dos outros alunos.
A Física tem sido tratada como um todo integrado, em vez de um conjunto de
disciplinas separadas. Em alguns capítulos, uma ou outras divisões clássicas do
assunto tem recebido a maior atenção, mas em geral o os tópicos agrupamento foi
baseado nas técnicas teóricas envolvidas.
Assim, as propriedades das ondas de todos os tipos são discutidas em
conjunto e vários tipos de campo inverso do quadrado são tratados num único
capítulo, de modo que as semelhanças e as diferenças podem ser enfatizadas.
Nosso desejo de ideal com a física como um único assunto ligado nos obrigou
modificar consideravelmente a ordem tradicional da apresentação deles.
Nós não temos nenhuma dúvida que a nossa ordem é única, mas é a que
temos encontrado mais satisfatória entre um número que temos experimentado e um
número maior do que temos considerado.
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Como a ordem não é histórica, temos tentado dar ao estudante uma sensação
para o desenvolvimento cronológico da física pelo uso de observações históricas e
datação das importantes descobertas e da maior parte dos físicos importantes.

Michels e Patterson
1.
Introdução
2.
Tempo e espaço
3.
Momento linear
4.
Massa momento e força
5.
Movimento no espaço
6.
Momento e força no espaço
7.
Algumas propriedades da matéria
8.
Energia mecânica
9.
Movimento de ondas
10.
Energia térmica
11.
Radiação
12.
Instrumentos ópticos
13.
Rotações
14.
Campos de força
15.
Correntes elétricas e potenciais
16.
Átomos e moléculas
17.
Origem da teoria dos gases
18.
Indução eletromagnética
19.
Estrutura nuclear e atômica
20: Origens da Teoria dos sólidos e líquidos
21: Oscilações
22: Ondas eletromagnéticas
23: Ondas e partículas
24: Teoria atômica

(LEIGHTON, 1959)
v
Por muitos anos, o currículo do curso de graduação em Física no Instituto de
California Institute Of Technology possui um curso de física atômica e nuclear na
quarta (senior) ano.
Nos últimos anos, este curso foi lecionado não só por todos os majores em
Física do quarto ano e muitos majors de matemática e astronomia, mas de forma
crescente também por alunos de pós-graduação de primeiro ano, que em sua
graduação em Física, um ou mais dos campos da Física Moderna não foi contemplado
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de maneira satisfatória e por estudantes avançados de pós-graduação que estão se
formando em outros campos da ciência ou engenharia.
Este curso possui três objetivos: graduar os majores da física que não
planejam a prosseguir os trabalhos de pós-graduação com uma base sólida em Física
Moderna para carreiras em Física Aplicada; proporcionar aos que continuarem por
graus avançados em Física uma familiaridade coerente com muitos campos, alguns
dos quais eles vão estudar mais profundamente em seu trabalho de pós-graduação e
oferecer aos estudantes de pós-graduação de outros cursos uma visão útil, sobretudo
da Física Moderna que irá fornecer um ponto de partida conveniente para estudos
avançados de tópicos especiais necessários em seus campos particulares de
especialização.
Neste livro, tentamos reunir algumas das exigências importantes e muitas
vezes conflitantes de um curso que se baseia em um livro-texto: Deve cobrir uma
gama muito ampla de assuntos, mas em profundidade suficiente para deixar o aluno
com mais do que uma mera vista geral da Física Moderna.
Os vários temas, não devem ser simplificados ao ponto que a sua essência
Física seja perdida, mas também não deve ter um longo tratamento rigoroso ou muito
geral. A base matemática e física do aluno deve ser estabelecida, mas um material
novo para ele deve ser apresentado em detalhes consideráveis.
Infelizmente, os requisitos originais e muitos outros não são apenas lutar
significar coisas diferentes, mas também para pessoas diferentes. Eu espero que meu
objetivo tenha sido razoavelmente alcançado.
vi
O plano geral de abordagem é de se concentrar primeiro nos princípios
fundamentais gerais subjacentes a maior parte da Física Moderna como a
conhecemos e, em seguida, ver como estes princípios fundamentais dialogam com o
complexo comportamento observado da matéria.
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A abordagem é, em grande parte, mais expositiva e analítica do que histórica e
discursiva. Tais características históricas são incluídas em breves parágrafos
introdutórios para fornecer uma orientação geral para um determinado tópico.
Eu tentei manter o nível do tratamento uniforme, mas é claro que o material
sobre a física nuclear é, necessariamente, um pouco mais qualitativo do que na física
atômica, mesmo porque nenhuma teoria correta sobre a mecânica quântica não
relativista ainda não está disponível neste campo.

Em certa medida, foi possível começar um tópico com um nível relativamente
elementar e, em seguida, trabalhar-se gradualmente seus aspectos mais complexos;
isso deve tornar o livro um texto adequado para o quarto, quinto, ou talvez para um
curso do sexto ano se determinados temas abordados na literatura para além do nível
atingido no texto.
Embora este livro ser concebido para um curso de um ano para majores do
quarto ano de física superior mente, parecia desejável em vários pontos estender o
alcance do assunto e também a profundidade do tratamento para além dos limites que
se poderia normalmente considerado adequado para o quarto ano, o resultado é que o
livro é claramente longo para um curso de um ano.
Isto foi feito para proporcionar um tratamento mais completo de um campo
importante, para permitir alguma liberdade de escolha por parte do instrutor do
material de modo a incluir, para tornar o livro mais adequado para as necessidades de
um curso de graduação do primeiro ano, ou para torná-lo mais valioso para uso
posterior como referência.
Mesmo assim, foi necessário omitir campos inteiros de grande importância e
encurtar consideravelmente o tratamento de outros campos, simplesmente por falta de
espaço. Dificilmente será necessário apontar para um especialista, em qualquer
campo. que sua especialidade é ou totalmente omitido ou, se incluído, não é tratado
de forma exaustiva, com autoridade, ou, em alguns casos, até mesmo de forma
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adequada. Tenho, no entanto, me esforçado para fazer o tratamento correto para
evitar erros definitivos. Serei grato em receber qualquer crítica construtiva na obra.
Para beneficiar aqueles que podem usar este livro, pode ser útil listar de
maneira mais clara possível o material preparatório. Resumidamente, esta lista
compreende a mecânica clássica, através de equações de Lagrange e dinâmica de
corpo rígido, incluindo o tensor de inércia; equações do eletromagnetismo de Maxwell,
incluindo a radiação de um dipolo elétrico oscilante e cavidades de preferência
oscilantes e na matemática as equações diferenciais ordinárias (incluindo soluções
das séries de potência, algumas equações diferenciais parciais (incluindo separação
de variáveis), funções ortogonais, análise vetorial e algumas análises tensor.

vii
Além disso, devem ser normalmente esperado que o aluno tenha tido pelo
menos um pouco de contato com os assuntos da Física Moderna: a teoria atômica da
matéria, espectros de linha atômica, a radiação de calor, a teoria cinética e outros
temas - talvez ao nível da uma Física do segundo ano ou do curso química.
Isso não quer dizer que um aluno que não possui um ou mais desses itens não
pode entender com sucesso o presente material, uma vez que muitas das técnicas
matemáticas essenciais são apresentadas em detalhe no texto. No entanto, ele pode
muito bem encontrar-se fazendo considerável leitura fora.
Os exercícios que se encontram distribuídos ao longo do livro são de dois tipos
gerais: os que envolvem o preenchimento de etapas que são, por vezes, deixadas de
fora do texto ou para verificar alguma conclusão apresentada e aqueles em que o
assunto a ser discutido foi prorrogado ou aplicado um problema físico.
O propósito de salvar um espaço precioso na derivação dos resultados no
texto, enquanto que ao mesmo tempo oferece ao leitor a oportunidade de testar seu
domínio do material; este último ampliar sua experiência ou percepção física e
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também deve fornecer uma experiência valiosa com as magnitudes numéricas dos
fenômenos nucleares e atômicos.
Os exercícios decididamente não são de dificuldade uniforme, nem é essencial
que todos eles sejam trabalhados. Alguns deles podem ser feito quase por inspeção,
enquanto outros vão exigir um esforço considerável mesmo de um bom aluno. Em
todo caso, estou firmemente convicto que a compreensão dos estudantes a um
material deste tipo não é medida pela memorização ou questões de discussão ou
conectando exercícios, mas é melhor alcançada e mantida por um contato intensivo
com os problemas que requerem pensamento analítico, ao invés da mera aplicação de
uma fórmula, para a sua solução.
Quanto à questão secundária, mas importante de símbolos, unidades de
medida e nomenclatura: unidades MKS racionalizadas são usados oficialmente em
todo o texto, mas, em muitos casos em que o resultado é mais familiar em algum outro
sistema de unidades, a forma mais familiar também é mencionada.
Os exercícios não aderem a qualquer sistema único de unidades, mas tendem
a ser redigidas em termos familiares e ser capaz de solução através da utilização de
qualquer sistema de unidades é mais confortável para o aluno.
Sempre que possível, foram adotados os símbolos e nomenclaturas
recomendadas nos documentos 6 e 7 da comissão SUN da IUPAC, embora não sem
alguma possibilidade de inconsistências decorrentes de revisão de hábitos contrários
de longa data.
Sumário Leigthon
1. A teoria da Relatividade
2. Mecânica Quântica
3. Oscilador harmônico em uma dimensão
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4. Partículas livres
5. O átomo de um elétron
6. Radiação e transições radioativas
7. Princípio de Pauli e a estrutura das camadas atômicas
8. Espectro atômico
9. Ligação e espectro molecular
10. Estatísticas quânticas
11. Teoria de banda dos sólidos
12. Raios X
13. Propriedades básicas do núcleo
14. Espalhamento de partículas
15. Radioatividade
16. Estabilidade nuclear
17. Dinâmica dos reações nucleares
18. Modelos nucleares
19. Forças nucleares
20. Partículas
21. Física Moderna na natureza
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(BEISER, 1951)
Conceitos de Física Moderna
Prefácio
Este livro destina-se aos cursos de um semestre de física moderna cujos prérequisitos sejam as disciplinas de física clássica e cálculos elementares. Os primeiros
tópicos tratados são a relatividade e a teoria quântica, que proporcionam uma base
para a compreensão da física dos átomos e dos núcleos. A teoria dos átomos é a
seguir desenvolvida com ênfase nas noções quanto-mecânicas elementares sendo
acompanhada por uma discussão das propriedades de agregado dos átomos. Ao fim
são apreciados os núcleos atômicos e o tema conexo, das partículas elementares. O
livro, no seu conjunto, tendo mais a apresentar ideias do que métodos experimentais e
aplicações práticas, pois creio, para o principiante que se inicia na física moderna será
mais proveitosa uma base conceitual do que uma multidão de pormenores individuais.
Não obstante, todas as teorias físicas vivem ou morrem pela espada da experiência,
de modo que nos pareceu indicado apresentar algumas deduções mais extensas, tais
como as formulas do espalhamento de Rutherford, o tratamento quanto-mecânico do
átomo de hidrogênio, as diversas leis de distribuição da mecânica estatística e a teoria
da desintegração alfa, a fim de demonstrar precisamente como um conceito abstrato
pode vincular-se a medidas experimentais., Além disso, inserimos algumas passagens
descritivas especiais para acompanhar o texto regular, quando pertinente.
No preparo da presente edição dos Conceitos de Física Moderna ampliamos
vários tópicos, reescrevemos

parte do texto original para torná-lo mais claro e

incorporar desenvolvimentos recentes, bem como adicionamos maior número de
problemas. Conquanto este livro seja agora demasiado longo para ser facilmente
coberto em um único período, permite ao professor formular o tipo de curso de sua
preferência, um apanhado geral ou uma indagação mais profunda em aspectos
escolhidos do assunto. Os maiores aditamentos concernem ao oscilador harmônico na
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mecânica quântica, ao modelo vetorial do átomos, aos espectros de raios X, ás
transições radiativas do ponto de vista dos coeficientes A e B de Einstein (inclusive
uma rápida explicação sobre masers e lasers), à teoria do dêuteron e, inevitavelmente,
às partículas elementares.
Certo número de pessoas que utiliuzam o texto original tiveram suficiente
gentileza de enviar-me seus comentários que foram de grande serventia no preparo da
atual edição. Sou particularmente grato, neste aspecto, a E.W. Burke Jr., B. Chasan,
C.T. Chu, M.E. Cox, M.J. Dresser, G. Gutsche, A. Patitsas, H. Pendetlon e W.F.
Williams.
Arthur Beiser
Prefácio IX
Prefácio à Edição Revista X
Parte 1. Conceitos Básicos
1. A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA
2. AS PROPRIEDADES CORPUSCULARES DAS ONDAS
3. AS PROPRIEDADES ONDULATORIAS DAS PARTICULAS
Parte 2. A Teoria do Átomo
4. ESTRUTURA ATOMICA
5. O MODELO DO ATOMO DE BOHR
6. MECANICA QUANTICA
7. A TEORIA QUANTICA DO ATOMO DE HIDROGÊNIO
8. SPIN DO ELETRON E ATOMOS COMPLEXOS
Parte 3. Propriedades da Matéria
9. A FISICA DAS MOLÉCULAS
10. MECANICA ESTATÍSTICA
11. O ESTADO SÓLIDO
Parte 4. O Núcleo
12. O NÚCLEO ATôMICO
13. DESINTEGRAÇÃO NUCLEAR
14. REAÇõES NUCLEARES
15. PARTICULAS ELEMENTARES

(GLOBE, BAKER, 1962)

344

A crescente importância dos desenvolvimentos modernos em Física é um
imperativo para complementar o curso introdutório tradicional em Física Geral para
engenharia e aos estudantes de Ciências. A tendência atual é a de oferecer um
adicional de um ou dois semestres em física atômica e nuclear para servir como uma
introdução a este campo da Física.
O objetivo deste livro é o de fornecer um texto básico para um curso de nível
elementar. Supõe-se que os alunos que participem do curso tenham uma
compreensão da física geral e um conhecimento de cálculo introdutório.
Os três primeiros capítulos enfatizam a abordagem clássica, para servir como
uma ponte para os desenvolvimentos mais recentes no estudo do átomo e dar aos
alunos uma oportunidade de ver a física geral de um ponto de vista mais quantitativo.
Apresentamos na sequência um estudo sobre a natureza e o comportamento
dos elétrons e outras partículas, os alunos são introduzidos aos efeitos quânticos e à
mecânica quântica. O capítulo sobre o movimento das ondas mecânicas harmônicas
fornece grande parte para a discussão do problema dos autovalores e seu significado.
Espera-se que esta introdução à mecânica quântica irá capacitar o aluno a
uma leitura mais avançada com alguma valorização do seu significado. Os capítulos
anteriores também fornecem vários exemplos ilustrativos aos alunos iniciarem a
aplicação dos princípios físicos para problemas particulares.
A última parte do livro é dedicada, quase inteiramente, ao estudo do átomo e
das partículas subatômicas, abordando os Raios X a espectroscopia, radioatividade, a
Física do núcleo, Raios cósmicos e partículas Estranhas.
Estes tópicos são introduzidos de maneira que não apresentam somente uma
descrição de sua natureza e características, mas também os métodos de sua
descoberta.
Uma característica deste livro é o capítulo dedicado exclusivamente à
discussão sobre as leis que regem o comportamento dos elétrons em materiais
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sólidos. Uma indicação do intenso interesse e importância da física do estado sólido
hoje pode ser visto no rápido crescimento da aplicação de semicondutores nos
campos da eletrônica. Este capítulo irá fornecer uma introdução aos estudantes de
engenharia que contemplam a continuação dos trabalhos com dispositivos de estado
sólido.
Os problemas, no final de cada capítulo, possuem um nível de maior
complexidade para estimular o interesse dos diferentes níveis de alunos,
acrescentando um tratamento mais completo dos sistemas de unidades, números
complexos, métodos de Fourier, pacotes de onda, a função de onda do átomo de
Hidrogênio, momento angular e Espectroscopia.
Apesar de a obra ser elaborada para um “curso primário” de conclusão, na
sequência física geral, este texto foi organizado de tal modo que no pode ser adaptado
para utilização em outros programas.
Para aquelas faculdades com carga horária limitada, os autores sugerem que
os capítulos 1, 2, 3, 10, 11, 16, 18 e 20 sejam omitidos, fazendo um curso mais curto
que cobre o essencial de desenvolvimentos recentes neste domínio
Os autores, como físicos, acreditam que os estudantes de engenharia e de
ciências vão lucrar com os métodos e atitudes de ciência fundamental explicado a
eles. Isso inclui o reconhecimento das ordens de “grandeza” e a simplicidade nas
relações entre grandezas físicas, o processo lógico de hipóteses para desenvolver e
testar novamente outras conseqüências, em suma, todas as características do método
científico.
Mas o estudante maduro também deve conhecer a quase aleatória sondagem
para o desconhecido, o acompanhamento rápido de uma liderança estabelecendo
como premissa, a sugestão de que das leva a ainda mais a descoberta, o impasse
decepcionante, o erro que leva acidentalmente a uma nova verdade e as muitas outras
características da pesquisa moderna que o termo "Método Científico", muitas vezes
pouco apropriado para o progresso da descoberta.
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Os autores têm seguido a tendência do uso das unidades MKS racionalizadas,
mas não se apegam a elas servilmente. Uma vez que muitos leitores são susceptíveis
de estudar trabalhos relacionados em que são utilizadas unidades CGS, os autores
deram a fórmula de Gauss o CGS apropriado no suporte onde ela difere da fórmula
MKS.
Um apêndice sobre as unidades de medida fornece ajuda a esse problema
inevitável. Francamente, seria útil se todos os alunos pudessem aprender a usar cada
uma das unidades, com relativa facilidade, uma vez que muito da literatura pode ser
encontrada com sistemas diferentes.
Os autores gostariam de agradecer a sua apreciação da inestimável ajuda
dada por seus colegas, Professor C. L. Hemenway; V. E. Picher e W. M. Schwarz.
Professores R. W. Christy e W. P. Davis de Dartmouth College por terem lido as notas
originais contribuindo com sugestões úteis e ao Professor Pilcher forneceu uma série
de problemas. Por fim, os autores gostariam de agradecer a ajuda tremenda fornecida
por suas esposas. Este livro nunca teria sido concluído sem a considerável ajuda de
da Sra A. T. G., sua compreensão e paciência por ambos.
Alfred T. Goble
David K. Baker
Schenectady, New York, January, 1962

1. Conservação de energia
2. Momento angular e colisões
3. Momento angular e efeitos magnéticos
4. Teoria especial da Relatividade
5. Teoria molecular dos gases
6. Elétrons
7. Espalhamento das partículas alfa
8. Efeitos Quânticos
9. Modelo de Bohr e o átomo de hidrogênio
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11. Conceitos básicos da mecânica quântica
12. Espectro óptico complexo
13. Tabela periódica e raios X
14. Estado Sólido
15. Radioatividade
16. Aceleradores
17. Reações nucleares e nêutrons
18. Teoria descritiva dos núcleos
19. Fontes de energia nuclear
20. Raios cósmicos e partículas estranhas

(FRENCH, vii, 1958)
Oo objetivo do livro princípios da Física Moderna é dar uma idéia da maneira
que a imagem do mundo físico foi construído O espantoso desenvolvimento da física
durante os últimos 50 anos tendeu a obscurecer a magnitude da nossa dívida para
com o passado mais distante. Ele também tende a distorção da perspectiva do sujeito
como um todo, e minha escolha dos temas foi uma tentativa deliberada para contrariar
esta situação. Assim, em vez de preferencial em que o espaço disponível para rastrear
o progresso de alguns dos nossos conceitos físicas mais importantes, com a ajuda de
um mínimo de informações detalhadas. Eu também tentei, sempre que possível, para
indicar a transferência de conceitos e métodos de um campo para outro. No capítulo
sobre o núcleo, por exemplo, tenho me esforçado para sugerir, talvez mais fortemente
do que é habitual, um isomorfismo entre o estudo da física nuclear e do estudo da
física atômica que (a maior parte) precedeu. Espero que, desta forma, o leitor obter
uma melhor sensação para o coerência lógica "até que" seria demasiado otimista uma
palavra em nosso atual estágio de a Compreensão que torna o estudo da física tão
fascinante.
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O leitor experiente vai reconhecer minha dívida com um grande número de
diferentes fontes e escritores neste campo. Seria impossível fazer justiça a todos eles,
mas eu espero que a bibliografia é bastante representativo e que complementarão o
texto em si de uma forma significativa.
Tenho anexado alguns problemas a cada capítulo; não há nenhuma tentativa
de uniformizar as normas e espero que haverá algo para todos os gostos. Alguns dos
problemas são bastante longos e difíceis.
isto é, essencialmente, um livro sobre o átomo individual e a sua estrutura. Ele
não tenta discutir as propriedades da matéria em grandes quantidades, com exceção
de uma breve menção dos processos difração que desempenhou um papel importante
no estudo de raios X e nas ondas De Matéria. E para alguma discussão sobre as
estatísticas do quantum de sólidos, com o seu lugar no desenvolvimento da teoria
quântica.
Desnecessário será dizer que, em uma escolha de temas restringir eu
entregava meu próprio capricho, até certo ponto, mas espero que o sobretudo é dar
um relato razoavelmente equilibrada das idéias mais importantes que formam a base
do que é chamado, muito estranhamente de "física moderna".
Que eu possa adicionar o padrão de apresentação destina-se a ser adequado
para alunos de graduação avançados ou estudantes que estejam iniciando a pósgraduação, O livro teve sua origem em um curso de um semestre dada na University
of South Carolina mas a forma final e com a leitura de garantia que devem
acompanhar isso, não há material suficiente para dois semestres de trabalho. É um
prazer para reconhecer o excelente trabalho Da Mrs. Kay Rast and Mrs. R. L.
Tuberville na escrita desse manuscrito.

Sumário de FRENCH
1.Teoria atômica da matéria
2.Luz e campo eletromagnético
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3. A atomicidade de carga elétrica
4. Radiação térmica e a teoria quântica
5. Quanta e átomos
6. Relatividade
7. Mecânica Quântica
8. Algumas aplicações da mecânica quântica
9. Os Núcleos

FUCHS, Walter Robert

Knaurs Buch der moderned physik
Munich: Droemersche Verlagantals Th. Knauur Nachf
Knaurs Buch der modernen Physik Gebundene Ausgabe – 1965
von Walter Robert Fuchs (Autor), Max Born (Mitarbeiter)

PREFACIO
Pelo professor Max Born, Prêmio Nobel de Física
Aceitei com satisfação o convite para escrever um prefacio para o livro: as
mudanças que ocorreram em nossas vidas e na nossa civilização, graças ao rápido
avanço da ciência e da tecnologia, foram enormes e consequentemente, devemos
apoiar firmemente qualquer tentativa no sentido de aprofundas os nossos
conhecimentos das ciências exatas.
A física moderna transformou-se em matemática. Mas as pessoas preferem
impressões visuais a palavras abstratas e fórmulas. Jornais, revistas ilustradas, filmes,
televisão, tudo contribui para reforçar essa preferência. O autor, então, tomou a seu
encargo a tarefa de apresentar as ideias da física moderna em termos de figuras
claras e lúcidas e de ilustrações. A principal dificuldade, no caso, é que a física
moderna

nem

sempre

admite

figuras

bem

definidas;

até

pelo

contrário,
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frequentemente usa uma variedade de figuras diferentes para a representação e
interpretação de um mesmo processo.
O maior trabalho do autor nesse sentido é explicar essa anomalia. Ele teve que
elucidar a natureza do pensamento matemático e depois explicar por que conceitos
abstratos e ideias nem sempre podem ser representados por meio de quadros
convencionais.
Começa com uma discussão da eletricidade e do magnetismo, e dessa forma,
introduz conceitos que não podem ser derivados de observação. Qualquer tentativa de
explicar esses conceitos, tomando por base quadros definidos, pode somente levar a
uma espécie de substituição; por isso Heinrich Hertz, o famoso descobridor da
radiação eletromagnética, deu às representações resultantes o nome de “imagens”. O
autor adota o ponto de vista de Hertz e aplica-o sistematicamente a toda a física
moderna.
O estilo vivo e impressivo do autor torna esse tratamento bastante efetivo.
Creio, entretanto que, mesmo sem invocar a autoridade do grande Hertz, podemos
compreender PR que esse modo simplificado de pensamento é falho e tem que ser
modificado para se penetrar no campo da física. Gostaria de dizer algumas palavras a
respeito disso:
Estamos geralmente convencidos de que entre as várias experiências, tanto
pessoais como impessoais, existem algumas que compartilhamos com nossos
colegas. Quando minha esposa tem uma dor de dentes, então isso é uma experiência
“subjetiva” dela,. Não obstante eu possa imaginar sua dor e mesmo mostrar minha
simpatia, não sinto essa dor. Mas se ela diz: “Veja como o céu esta azul hoje” e eu
concordo, então fico convencido de que vemos o mesmo “azul” ; esta é uma
experiência “objetiva”, compartilhada com qualquer um que esteja olhando o céu.
Apesar disso, não há um meio de conseguir que eu veja o seu azul e você veja o meu.
Como nos convencemos de que estamos todos vendo a mesma cor? Em primeiro
lugar, somos feitos como todos os outros animais. O inseto, que voa em direção a uma
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flor, é atraído pela cor, pelo perfume e pela forma, da mesma forma como todos os
outros insetos. A mesma coisa ocorre aos seres humanos na vida cotidiana. uma
observação que impressione um dos nossos sentidos, tal como a vista do azul do céu,
é um caso relativamente raro; em geral,mais de um dos sentidos são impressionados
de forma que a observação das coisas que são perceptíveis aos diferentes sentidos no
chega sem nenhum esforço consciente. Entretanto, há um outro ponto importante.
Não obstante uma simples impressão sensorial seja completamente subjetiva e
não comunicável, o mesmo não se da quando temos duas impressões no mesmo
órgão. Existem muitas tonalidades do azul, por exemplo, pálido, escuro, avermelhado,
esverdeado. Se duas dessas tonalidades são observadas por duas pessoas, é quase
certo que haverá acordo entre elas sobre se as tonalidades são as mesmas ou
distintas. Assim, podemos classificar as impressões sensoriais como pertencentes à
classe das experiências subjetivas desde que consideradas aos pares.
Sobre este claro reconhecimento da similaridade ou não de pares de
impressões sensoriais é que estão baseados todos os meios de comunicação entre as
pessoas, em particular nossas linguagens escritas e faladas. Tomemos por exemplo,
pares de letras; que AA são similares e que AB não o são, eu posso concordar com
qualquer um , mesmo com alguém que não saiba comoA e B são pronunciadas .
Assim, letras são “objetivas” no sentido de que são facilmente transmissíveis. O
significado das palavras formadas com as letras é aprendido desde

a infância,

primeiramente indicando os objetos descritos pelas respectivas palavras. A
matemática é a forma mais altamente desenvolvida de comunicação por meio de
sinais que intrinsecamente não teriam sentido. Este assunto é tratado diversas vezes
neste livro, particularmente no Capítulo 4.
Encontramos numerosos casos nas ciências naturais, quando nos abandona
completamente aquilo que nos foi ensinado na infância pelo método de indicar as
coisas. O que é observado com um microscópio não pode ser compreendido por um
leigo sem explicação. Em Física isso é ainda mais realçado. Instrumentos ópticos ou
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eletrônicos, usados em conexão com chapas fotográficas e máquinas automáticas de
medição, nos podem fornecer dados tão complicados que somente um especialista
pode compreender e interpretar. Aqui, o principal é a objetividade; isto significa que
qualquer observador treinado pode repetir a experiência e convencer-se da exatidão
do resultado.
Portanto, a Física enveredou pelo caminho que leva ao envolvimento dos pares
de impressões sensoriais, ao invés de impressões isoladas. Por exemplo, se o
indicador de instrumento de medida sofre uma deflexão até um certo ponto da escala
de medida, isso indica não só uma porção de escala que foi percorrida, mas também o
valor de uma propriedade física, v.g., a intensidade da luz. Além do mais, a Física usa
a linguagem da Matemática, que é sujeita às mesmas limitações.
Dessa forma, a pesquisa objetiva sobre a natureza do universo é possível, mas
o resultado é uma espécie de mundo sombrio destituído de qualquer cor.....(*)....riais, a
execução desse programa poderia criar um vazio intolerável entre os observadores
experimentais e os teóricos.
Desta forma sempre nos esforçamos ao máximo para não perder a conexão
com os dados observacionais. Foi comprovado que isso é possível até certo ponto e,
dadas as condições reias, poder-se-ia mesmo chegar mais adiante. Os campos
eletromagnéticos, a despeito da sua natureza abstrata, podem ser exibidos de uma
forma pictórica bem convincente por meio de linhas de campo etc. (p.38). Também no
domínio dos átomos o necessitamos de introduzir sempre figuras novas e nãofamiliares, mas podemos servir-nos das usuais; é verdade que necessitamos de duas
diferentes, uma ondulatória e outra com caráter de partícula (pg. 150). A única coisa
necessária é restringir sua aplicabilidade e tomar cuidado para que de seu uso não
resultem contradições lógicas. Isto é possível e justamente constitui um dos mais
belos episódios da Física Moderna, pelo qual devemos muito a Niels Bohr (p. 105).
Entretanto, à expressão de Hertz, “imagens”, eu preferiria expressões como “ajudas
visuais” ou “ajudas visuais parciais”. Enfim, todas as percepções sensoriais são
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imagens, e o que realmente está por trás do “fenômeno” (que Kant chama “a coisa em
si”) permanece obscuro.
A principal dificuldade do autor foi seguramente a escolha do material, pois o
campo das ciências físicas é tremendamente vasto. Muitos físicos, quando folhearem
as paginas deste livro, irão notar a omissão de tópicos que acharão de importância.
Isto é inevitável num tipo de livro como este. Eu, por exemplo, gostaria de ter visto
algo mais sobre experiências de penetração de raios X em cristais (p. 161) que
possibilitam a determinação da estrutura das redes cristalinas (pg. 64, 87).
Tais reflexões de um antigo especialista não deverão, entretanto, evitar que
este livro preencha sua finalidade – espalhar o conhecimento de Física. Desejo que
todos os leitores encontrem muita satisfação na leitura do livro.
Max Born
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Anexo 2: Ementas dessas disciplinas que abordam a FMC no IFUSP (1934 - 2005)

EMENTAS
1934
Teorias Físicas e História da Física

Teorias estatísticas; Física atômica (**); Não nomeada (Nuclear)(***)
(**)

Quântica (***) não está nomeada. Ementa: Bases experimentais da teoria de núcleo; Radioatividade e
sua explicação teórica; Neutrons, prótons e neutrinos,. Modelos de Gamow. Teorias de Heisenberg e
Majorana. Radioatividade artificial. Teoria de Fermi

1934-1937
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Física Teórica: (3o. ano) Dividido em 3 partes: Complementos de Eletromagnetismo;
Relatividade Restrita; Introdução à Mecânica Atômica
1962
Estrutura da Matéria
(?)
1965 -1966
Estrutura da Matéria (2 semestres, inclui laboratório)
A teoria atômica e a química. Noções sobre a teoria cinética dos gases
Natureza corpuscular da eletricidade. Natureza Quântica da luz. Modelos atômicos.
Noções da teoria da relatividade. Raios X. Natureza ondulatória da matéria.
Estatísticas quânticas. Noções de Física Nuclear*. Partículas elementares. Raios
cósmicos. Detectores de partículas.
*

Noções de Física Nuclear: O neutron. Radioatividade alfa, beta e gama,
captura K, conversão interna em eletrons e pares. Energia de ligação nuclear.
Reações nucleares. Forças nucleares; o meson. Espalhamento nuclear. reações
nucleares. Aceleradores de partículas. Fissão; reatores nucleares. O neutrino; não
conservação de paridade. Energia estelar.

Física Teórica para Licenciatura (1 semestre)
Relatividade restrita. Partículas elementares.
Física Teórica (Bacharelado)
Eletromagnetismo. Relatividade. Termodinâmica Teórica. Física Matemática.
1967
LICENCIATURA
Estrutura da Matéria
idem 1965-66
Física Teórica para a Licenciatura (1 semestre)
Relatividade Restrita. Partículas Elementares. Máquinas da Física Nuclear (Os
primeiros aceleradores; Desenvolvimento dos aceleradores circulares; Extensão às
energia Ber.; Câmara de bolhas). Paridade e Ressonâncias
Física Moderna (1 semestre)
A Física, seus objetivos e métodos. A natureza ondulatória e corpuscular da luz. Idéia de
complementaridade
Teoria atômica da matéria. Descrição microscópica e macroscópica dos fenômenos. Teoria
Ondulatória da matéria. Mecânica clássica e mecânica quântica. Complementaridade e
indeterminação. Teoria da Relatividade Restrita. Invariança das equações de Física. Partículas
elementares. Propriedades. Criação e destruição. Fenômenos atômicos. A Física e a Química.
Fenômenos nucleares. Forças nucleares, estrutura nuclear. Energia Nuclear. (Radioatividade
natural. Lei da desintegração radioativa, transmutação de elementos. Número atômico e
número de massa: estrutura do núcleo atômico. Energia de ligação. Repulsão coulombiana e
forças nucleares. Desintegração nuclear e a equivalência entre massa e energia. Balanço
energético. Energia nuclear. Reatores e centrais nucleares). – Gravitação, eletromagnetismo e
forças nucleares. O problema da teoria unitária dos fenômenos físicos
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BACHARELADO
Estrutura da Matéria
Idem 65-66
Introdução à Mecânica Quântica
Histórico - Pacotes de onda e ondas de De Broglie - Ondas de elétron - Analogia ótica-mecânica
- Interpretação da função de onda - Princípio de Incerteza e Complementariedade - Equação
de Schroedinger - Estados estacionários - Exemplos e Aplicações.
Introdução à Física do Estado Sólido
Noções de Cristalografia - Forças Interatômicas e classificação dos sólidos - Calor específico e
vibrações da rede — Cristais iónicos — Elétrons nos metais - Teoria das faixas de energia nos
sólidos — Propriedades térmicas, elétricas e magnéticas dos metais — Semicondutores —
Noções sôbre junções e transistores — Imperfeições em cristais.

Introdução à Física Nuclear
Propriedades estáticas do núcleo atômico; Interação das radiações com a matéria;
espectroscopia nuclear; sistemática dos núcleos complexos; modelos nucleares. Noções sobre
a teoria da colisão; Forças nucleares; reações nucleares.
197.. a 1984
LICENCIATURA
Física Moderna I
Relatividade. Teoria cinética dos gases. Quantização de energia: problemas de corpo negro,
efeito fotoelétrico, efeito Compton. Átomo de Rutherford, espectros atômicos, séries de
Balmer. Modelo de Bohr, regras de quantização. Dualidade onda-partícula, hipótese de De
Broglie. Princípio de incerteza de Heisenberg. (Inclui laboratório)
Física Moderna II
Mecânica ondulatória de Schroedinger. Aplicação da eq. de Schroedinger para...; Momento
angular, spin e a interação spin-órbita. Momento dipolo magnético. Átomo de Hidrogênio,
princípio de Pauli. Átomos de muitos elétrons: espectros atômicos, efeito Zeeman. Estrutura
molecular, o Laser e o Maser. Física nuclear: raio nuclear, massa e energia, energia de ligação,
linha de estabilidade, fissão e fusão, radioatividade (inclui lab.)
BACHARELADO
Estrutura da Matéria I
Estrutura atômica, evidências químicas e físicas. Valor e/m do elétron. Teoria cinética dos
gases. Calor específico dos gases e sólidos. Radiação térmica, radiação do corpo negro, teoria
de Planck. Natureza corpuscular da luz: efeito fotoelétrico e efeito Compton. Estrutura
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atômica, modelo de Bohr, quantização de Wilson-Sommerfeld-Ishihara, espectros atômicos de
emissão. Natureza ondulatória da matéria: difração de elétrons, onda de de Broglie e a relação
de incerteza. (Inclui laboratório).
Estrutura da Matéria II
Mecânica ondulatória de Schroedinger. Aplicação da equação de Schroedinger para potenciais
unidimensionais. Átomo de hidrogênio, equação radial. Momento angular orbital. Spin e
interação spin-órbita. Momento dipolo magnético e efeito Zeeman. Principio de exclusão de
Pauli. Átomos de muitos elétrons, tabela periódica dos elementos. Ligação molecular,
molécula e sólidos, (inclui laboratório)
Introdução à Mecânica Quântica
Introdução à Física do Estado Sólido
Introdução à Física Nuclear
Raio nuclear, densidade da matéria nuclear, momento angular, momentos magnéticos e
elétricos. Valores Q, energia de ligação e separação, instabilidade estrutural e beta, fissão e
fusão. Decaimento radioativo. Modelo de gota líquida, as parábolas de massa. Modelo de
partícula única...Spins e energias dos estados. Modelo coletivo. Taxas de transição gama,
conversão interna, isomerismo, correlação angular, efeito Mossbauer. Decaimento beta de
fermi, valor Ft. Decaimento alfa.

1985 a 1992
LICENCIATURA
Estrutura da Matéria I e Estrutura da Matéria II
Idem 1984
Introdução à Física Moderna (1 semestre)
Relatividade. Física Nuclear: massas e abundâncias; modelos nucleares; decaimento;
reações nucleares; fissão e reatores; fusão; interação de partículas com a matéria. Física
do estado sólido: Estatística Quântica; laser; hélio líquido, gás de elétrons; emissão
termo-iônica. Sólidos, teoria de banda, condução elétrica, semicondutores;
supercondutividade. Partículas elementares: antipartículas; interações básicas; leis de
conservação; partículas ressonantes; quarks.
BACHARELADO
Introdução à Física Nuclear
Raio nuclear, densidade da matéria nuclear, momento angular, momentos magnéticos e
elétricos. Valores Q, energia de ligação e separação, instabilidade estrutural e beta, fissão e
fusão. Decaimento radioativo. Modelo de gota líquida, as parábolas de massa. Modelo de
partícula única...Spins e energias dos estados. Modelo coletivo. Taxas de transição gama,
conversão interna, isomerismo, correlação angular, efeito Mossbauer. Decaimento beta de
fermi, valor Ft. Decaimento alfa.
1993-1995
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LICENCIATURA
Física V

Evidências para uma descrição atômica da matéria. Teoria cinética dos gases.
Distribuição de Boltzmann da energia. Evidências experimentais para a quantização da
radiação eletromagnética: o problema do corpo negro, calor específico dos sólidos,
efeito foto-elétrico, efeito Compton. A dualidade onda-fóton. Difração de raios X e de
elétrons. A hipótese de de Broglie e a dualidade partícula-onda. O modelo de
Rutherford e o problema da estabilidade dos átomos, o modelo de Bohr. Pacotes de
onda, velocidade de grupo e relações de incerteza. A equação de Schroedinger
unidimensional dependente do tempo. Discussão de algumas soluções estacionárias da
equação de Schroedinger com potenciais constantes. Tratamento qualitativo do
problema do átomo com um único elétron. O momento magnético e o spin do elétron.
Partículas idênticas, princípio de Pauli e noções de estatísticas quânticas.
Física Experimental V (Laboratório de Estrutura da Matéria I)
São realizadas um mínimo de quatro experiências por semestre. Exemplos: Determinação da
razão h/e através da observação do efeito foto-elétrico. Determinação da carga elementar
pela experiência de Millikan. Difração de raios X e de elétrons. Espalhamento Compton.
Radiação do corpo negro.
Introdução à Física Moderna
Átomos de um elétron com spin: a interação spin- órbita e os níveis de energia do hidrogênio.
O átomo de hélio. Átomos com muitos elétrons e a tabela periódica. A idéia básica da teoria de
Hartree. O ion H+2 e o problema de poços duplos e múltiplos. Uma introdução ao problema do
potencial periódico. A molécula H2. Ligações iónicas e covalentes. Espectros rotacionais,
vibracionais e eletrônicos em moléculas. Cristais iónicos e covalentes. Metais. Introdução à
teoria das bandas. Caracterização de isolantes, condutores e semicondutores. Condução
elétrica em metais. Modele quântico do elétron livre. O movimento de elétrons numa rede
periódica perfeita. Imperfeições da rede e resistividade. Semicondutores. Condutividade
intrínseca e extrínseca. Doadores e receptores. Junções p-n. Transistores. Algumas
propriedades do núcleo atômico. Tamanhos, densidades e massas nucleares. A tabela de
isótopos. Energias de ligação. 0 balanço energético nas reações nucleares. 0 vale de
estabilidade. Fissão e fusão. Radioatividade alfa e beta. Forças nucleares. 0 problema do
deuteron (qualitativo). A idéia de iso- spin. Pions. Partículas e antipartículas. As interações
básicas. Leis de conservação. Fenomenologia das partículas elementares. Quarks.
BACHARELADO
(fim da nuclear em disciplinas obrigatórias!)
Introdução à Mecânica Quântica
1993 a 2005
LICENCIATURA
Relatividade
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Fenômenos relativísticos: Energia do elétron com alta velocidade, alongamento da vida média
de uma partícula, efeito Compton, transformação de massa em energia na desintegração de
núcleos, etc... Princípio de relatividade e invariância da velocidade da luz no vácuo.
Transformações de Lorentz. Contração das distâncias, dilatação do tempo, relatividade da
simultaneidade. Composição e transformação das velocidades. Efeito Doppler relativfstico.
Elementos de dinâmica relativística. Relação energia-momento linear. Transformação massaenergia. Confronto entre a teoria de Lorentz e a teoria de Einstein. Interpretação dos
experimentos de Michelson-Morley, Trouton-Noble, Kaufmann,... Noções de teoria da
Relatividade Geral e confirmações experimentais.
Física Moderna I
Evidências químicas e físicas para uma descrição atômica da matéria. Uma descrição atômica
da eletricidade. Carga e massa do elétron. Isótopos. A origem da quantização da radiação
eletromagnética. A radiação eletromagnética numa cavidade. A hipótese de Planck e a
constante h. Radiação do corpo negro. Calor específico dos sólidos (teoria de Einstein). Efeito
fotoelétrico. Energia e momento do fóton. Interpretação estatística da intensidade da
radiação. Raios X produzidos no freamento de elétrons. Efeito Compton. Difração de raios-X.
Dualidade onda eletromagnética-fóton. O modelo atômico de Rutherford e o problema da
estabilidade do átomo na física clássica. O modelo de Bohr. Partículas e ondas. A hipótese de
de Broglie. A experiência de Davisson e Germer. Discussão da experiência da fenda dupla com
fótons e elétrons. Pacotes de ondas. O princípio da incerteza. Interpretação probabilística de
Bom. Uma equação de onda para as "ondas de elétrons". A equação de Schroedinger
dependente do tempo em uma dimensão. Soluções em ondas planas e princípio da
superposição. Problemas unidimensionais estacionários: estados ligados e espalhamento.
Valores esperados. A equação de Schroedinger em três dimensões. Partícula na caixa cúbica.
Degenerescência. A mecânica quântica e o átomo de hidrogênio.
Física Moderna II
Quantização do momento angular. Experiência de Stern Gerlach. O spin do elétron. Os
momentos de dipolo magnético do elétron. Partículas idênticas. Indistinguibilidade. Princípio
de Pauli. Noções de estatísticas quânticas. Átomos de muito elétrons. O íon. Moléculas. Poços
duplos e múltiplos Potencial periódico. Bandas de níveis. Cristais iônicos e covalentes. Prop.
elétricas dos semicondutores. Condução elétrica em metais. Resistividade. Noções de
supercondutividade. Semicondutores. Junções p-n. Propriedades gerais do núcleo atômico.
Forças entre nucleons. Energia de ligação nuclear. Radioatividade. Fissão. Fusão. Reações
nucleares. Interação de partículas carregadas e neutrons com a matéria. Fenomenologia de
partículas elementares. Aceleradores.

Lab. de Física Moderna
Experimentos oriundos das áreas de física atômica, matéria condensada e física nuclear.
Devem ser realizadas cerca de seis experiências por semestre. Exemplos: 1) Espectroscopia
ótica. As linhas do hidrogênio. 2) Deteção de raios X e gama - Espectroscopia de raios x e gama.
3) Efeito Hall. 4) Efeito Mossbauer. 5) Difração de raios X e de elétrons. 6) Deteção de
partículas carregadas. Desintegrações nucleares. Produção de radiosótopos e aplicações. 7)
Interação da radiação com a matéria (absorção, atenuação, etc.).
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SÍNTESE FÍSICA MODERNA (GRADUAÇÃO)
ANO/PERÍODO
1934

1942
1954
1962
1967

FÍSICA MODERNA
DISCIPLINA(S)
Teorias Físicas e História da
Física

Física Teórica?
Física Teórica?
Mecânica Quântica
Estrutura da Matéria
Física Moderna
Estrutura da Matéria I e II
Física Teórica p/ Licenciatura

1977 a 1984

1979

1978 e 1980
1981
1983
1985-1987

1987
1988-1990
ANO/PERÍODO

Estrutura da Matéria I e II
Física Moderna I e II
Introd. à Mecânica Quântica
Introd a Física do Estado
Sólido
Introd. à Física Nuclear
Física das Radiações I e II ?
Relatividade Restrita
Idem + optativas:
Introd. à Energia Nuclear
Técnicas Experimentais em
Física Nuclear
Idem + optativas:
Introdução à Física de
Plasmas e Física Nuclear
Técnicas Experimentais em
Física Nuclear
Relatividade Restrita (83)
Estrutura da Matéria I e II
Introd. à Fis. Moderna
Introd. à Energia Nuclear (85)
Técnicas Experimentais em
Física Nuclear
Introd. à Física dos Plasmas e
Fusão Nuclear
Introd. à Energia Nuclear (85)

FÍSICA NUCLEAR
1 parte de 3.

ANO/SEMESTRE
3o. ano

Bases experimentais da
teoria de núcleo;
Radioatividade e sua
explicação teórica;
Neutrons, prótons e
neutrinos. Modelos de
Gamow. Teorias de
Heisenberg e Majorana.
Radioatividade artificial.
Teoria de Fermi

?
?
?

3o. ano
3o. ano
4o. ano

Fenômenos nucleares (1
item em 5)
Noções de Física Nuclear
(1 em vários)
Átomos e núcleos.
Máquinas da Física
Nuclear.
(2 em 5)

1o. ano/2o. sem
2o. ano / 1o. e 2. sem
4o. ano/2o. sem.

?
?
XXXXXXXXX
?
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
?
?

5o. e 6o. sem
7o. sem.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

FÍSICA MODERNA
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1934

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Teorias Físicas e História da Física

FÍSICA NUCLEAR
1 parte de 3.

ANO/SEMESTRE
3o. ano

Bases experimentais da
teoria de núcleo;
Radioatividade e sua
explicação teórica;
Neutrons, prótons e
neutrinos. Modelos de
Gamow. Teorias de
Heisenberg e Majorana.
Radioatividade artificial.
Teoria de Fermi

1942
1954
1962
1967

Física Teórica?
Física Teórica?
Mecânica Quântica
Estrutura da Matéria
Física Moderna
Estrutura da Matéria I e II
Física Teórica p/ Licenciatura

1977 a 1984

1985-1987

1988-1990
1993(*)

1993 a 2001

?
?
?

3o. ano
3o. ano
4o. ano

Fenômenos nucleares (1
item em 5)
Noções de Física Nuclear (1
em vários)
Átomos e núcleos.
Máquinas da Física
Nuclear.
(2 em 5)

1o. ano/2o. sem

Estrutura da Matéria I e II
Física Moderna I e II
Introd. à Mecânica Quântica
Introd a Física do Estado Sólido
Introd. à Física Nuclear
Estrutura da Matéria I e II
Introd. à Fis. Moderna

?
?
XXXXXXXXX
?

Estrutura da Matéria I e II
Lab. de Estrutura da Matéria I e II
Introd. à Fis. Moderna
Física V (Estrutura da Matéria)
Física Experimental V
Introd. à Fis. Moderna
Relatividade
Fis. Moderna I e II
Lab. de Fis. Moderna

?
?

Física Nuclear: massas e
abundâncias; modelos
nucleares; decaimento;
reações nucleares fissão e
reatores; fusão (1 item de
vários)

?
?

2o. ano / 1o. e 2.
sem
4o. ano/2o. sem.

5o. e 6o. sem
7o. sem.

5o. e 6o. sem
5o. e 6o. sem
7o. sem.
5o. sem.
6o. sem.
7o. sem.
5o. sem.
6o. e 7o. sem.
7o. sem.
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Anexo 3 e 4: Fichas individuais dos livros de Ensino Superior analisados

TIPLER LLEEVENG
I – PARTE
Capítulo 1: Relatividade
Provas experimentais da Relatividade exp. Michelson e Morley
Transformações de Galileu
Os postulados de Einstein
A transformação de Lorentz
Dilatação dos tempos
Contração das distâncias
Dilatação dos tempos
O paradoxo dos gêmeos e outras surpresas
Capítulo 2: Relatividade II
Momento Relativístico
Energia Relativística
Conversão de Massa em Energia e a Energia de Ligação
Massa Invariante
Relatividade Geral
Capítulo 3: Quantização da carga, Luz e energia
Quantização da carga elétrica
Radiação do corpo negro
Lei de Planck
O efeito fotoelétrico
Raios X
Efeito Compton
Capítulo 4: O Átomo Nuclear
Espectros atômicos
O modelo Nuclear de Rutherford e o de Bohr
Espectros de Raios X
O Experimento de Franck-Hertz
Crítica da teoria de Bohr a da "velha" Mecânica Quântica
Capítulo 5: Propriedades ondulatórias das partículas
A hipótese de De Broglie
Medida do comprimento de onda das ondas de matéria
Pacotes de onda
Interpretação probabilística da função de onda
O princípio de indeterminação
Algumas consequências do princípio de indeterminação
O dualismo onda-partícula
Capítulo 6: A equação de Schroedinger
A equação de Schroedinger em uma dimensão
O poço quadrado infinito
O poço quadrado finito
Valores esperados e operadores
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O oscilador harmônico simples
Reflexão e transmissão de ondas
A equação de Schroedinger para duas (ou mais) partículas
Capítulo 7: A física atômica
A equação de Schroedinger em três dimensões
Quantização do momento angular e da energia do átomo de hidrogênio

As funções de onda do átomo de hidrogênio (distribuição)
O Spin do elétron
Momento angular total e o efeito Spin-Órbita
Estados fundamentais dos átomos dos elementos: A tabela periódica (pauli)

Estados excitados e os espectros dos elementos
Capítulo 8: Física Estatística
Estatística Clássica

PARTE 2- Aplicações
Capítulo 9: Estrutura e espectro das moléculas
A ligação Iônica
A ligação covalente
Outros tipos de ligação
Níveis de energia e espectro das moléculas diatômicas
Absorção, emissão estimulada e espalhamento
Laser e Maser
Capítulo 10: Física do estado sólido
A estrutura dos sólidos
Teoria clássica da condução de eletricidade
O gás de elétrons livres nos metais
Teoria quântica da condução de eletricidade
Banda de energia em sólidos
Semicondutores dopados
-Junção e dispositivos semicondutores
-Supercondutividade
Capítulo 11: Física Nuclear
A composição do núcleo
Propriedades do núcleo no estado fundamental - Energia de ligação

Radioatividade (atividade, 1/2 vida)
Decaimento Alfa, Beta e Gama
A força nuclear
O modelo de camadas
Capítulo 12: Reações nucleares e suas aplicações
Reações nucleares
Fissão e fusão
Reatores nucleares
Aplicações
Capítulo 13: Física das partículas
Partículas e antipartículas
Interações fundamentais e a classificação das partículas
Leis de conservação e simetrias
O modelo padrão
Para além do modelo padrão
Capítulo 14: Astrofísica e cosmologia
O sol
As estrelas
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A evolução das estrelas
Eventos cataclísmicos
Os estados finais das estrelas
Galáxias
Gravitação e cosmologia
Cosmogonia

Índice: EISBERG (1961)
1. Introdução
2.

Resumo histórico

3.

A Teoria da Relatividade

4.

Radiação Térmica e a origem da mecânica Quântica

5.

Elétrons e quanta

6.

Descoberta do núcleo atômico

7.

A Teoria de Bohr para a estrutura atômica

8.

Partículas e ondas

9.

A versão de Schrodinger da Mecânica Quântica

10.

Soluções da equação de Schrodinger

11.

Teoria das perturbações

12.

Átomos com um único elétron

13.

Momentos Magnéticos, Spins e efeitos relativísticos

14.

Partículas idênticas

15.

Átomos com vários elétrons

16.

Raios X

17.

Teoria das colisões

18.

O Núcleo

(EISBERG, 1961)
Na introdução do livro, Eisberg (1961) questiona, na forma de uma pergunta:
“O que é Física Moderna? De acordo com ele:
O

dicionário

Webster

dá

como

primeira

definição

da

palavra

moderno:’pertinente ao tempo atual ou ao passado recente’. Contudo, quando um
físico fala de Física Moderna ele está usando a palavra em outro sentido. Essa
expressão é utilizada para designar áreas específicas da Física que possuem duas

367

coisa em comum: seu desenvolvimento se deu ‘a grosso modo’”, a partir de 1900 e
que as teorias para explicar os fenômenos dessa área são ‘surpreendentemente
diferentes das teorias antes de 1900.
Muitos físicos hoje trabalham em áreas da Física Clássica. Por outro lado, a
teoria da relatividade, que data de 1905, não é certamente moderna no sentido da
definição de Webster (EISBERG, 1961, p.1)
Na Física Moderna os objetos de estudo são: a teoria da relatividade e
fenômenos associados, a teoria e fenômenos quânticos e, em particular, a aplicação
da teoria de relatividade das teorias quânticas ao átomo e ao núcleo.

(EISBERG, 1961) Prefácio

Na introdução do livro Fundamentos da Física Moderna, na edição em Inglês
de 1961 do autor Eisberg, ele relata que esse livro se originou das notas
mimeografadas utilizadas por ele como texto em um curso de Física Moderna, na
Universidade de Minnesota com duração de um ano, destinado aos alunos adiantados
de graduação. A escolha da matéria apresentada reflete algumas ideias bem definidas
que tenho em relação a um curso dessa espécie.

Quase toda a matéria do livro foi apresentada, em duas ou três ocasiões
distintas, a um grupo muito heterogêneo de alunos de física, química, matemática e
engenharia, indo desde estudantes de terceiro ano até estudantes de pós-graduação.
O desempenho mostrou que alunos, em todos os níveis e de todas as áreas, são
absolutamente capazes de seguir sua exposição.
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Estou convicto de que um curso moderno sobre física moderna deve cumprir
dois objetivos: além de propiciar instrução em muitos tópicos habituais deste setor,
deve também aproveitar a oportunidade impar de introduzir o aluno à mecânica
quântica numa etapa inicial da sua educação, de forma a integrar a teoria no seu
desenvolvimento histórico e nas suas aplicações. A introdução deve ser elementar,
mas não superficial, pois abordagem dessa natureza serve somente para aumentar os
problemas que frequentemente aparecem num primeiro contato com a mecânica
quântica. Esse programa é demorado, mas compensador, pois estabelece a base para
uma discussão realmente madura sobre o átomo e o núcleo. Um estudante pode, com
toda certeza, aprender muito mais a respeito do assunto, em um ano, se a metade
deste for dedicada ao desenvolvimento das bases teóricas, do que se o ano inteiro for
gasto na discussão dos problemas em nível essencialmente empírico.
A inclusão de um volume de mecânica quântica maior que o usual tornou
necessárias certas omissões. Em virtude de a maioria das instituições oferecer cursos
de graduação em física do estado sólido, optei por omitir assuntos que seriam coberto
num desses cursos.
Embora apareçam, no índice deste livro, itens que normalmente só seriam
encontrados em livros-textos de nível pós-graduação, não se deve tomá-los como uma
falsa indicação de pré-requisitos, Tentei principiar do início de cada tópico e empregar,
inicialmente, somente os argumentos que pudessem ser apreciados por um estudante
bem instruído em física elementar e em matemática, pelo menos até o cálculo em
nível intermediário.
Quase toda a matéria do livro foi apresentada, em duas ou três ocasiões
distintas, a um grupo muito heterogêneo de alunos de física, química, matemática e
engenharia, indo desde estudantes de terceiro ano até estudantes de pós-graduação.
O desempenho deles mostrou que alunos, em todos o níveis e de todas as áreas, são
absolutamente capazes de seguir a exposição.
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Na sua forma final, entretanto, o livro contem cerca de uns vinte por cento a
mais do que pode ser coberto num curós de 90 horas de aula. Esta circunstância,
acrescida da característica de haver uma elevação gradual de nível ao se avançar na
obra, faz com que o livro seja adaptável a diversos objetivos. Um curso para alunos de
graduação que não tenham tido qualquer contato anterior com a física moderna
poderá cobrir completamente a matéria até o Capítulo 8, deixando para leitura
suplementar alguns tópicos nos capítulos restantes. Um curso para estudantes já
graduados, que tenham estudado a física moderna em nível elementar, poderá
começar com uma rápida revisão da matéria até o Capítulo 5, deixando de lado os
detalhes a uma leitura suplementar, para dedicar-se então, de forma completa, aos
capítulos restantes. O material é também suficiente para um curso introdutório de um
semestre em mecânica quântica.
Gostaria de agradecer aos meus colegas da Universidade de Minnesota,
particularmente aos Drs. W.B. Cheston, C. E. Porter e D. R. Yennie por terem lido
parte das notas mimeografadas e feito muitas sugestões úteis. Gostaria de agradecer
também à minha mulher, Lila, pela constante ajuda e encorajamento, sem os quais
não se teria levado a cabo este livro.
R.M. Eisberg

(EISBERG, 1961.)
Introdução
1. O que é a Física Moderna?
O dicionário Webster da como primeira definição da palavra moderno:
“pertinente ao tempo atual ou ao passado recente” . Contudo quando um físico fala de
física moderna ele está usando a palavra em sentido diferente. A expressão Física
Moderna é usada para designar áreas especificas da Física. Todas essas áreas tem
duas coisas em comum: primeiro, seu desenvolvimento teve lugar, grosso modo, a
partir de 1900; segundo, as teorias usadas para explicar os fenômenos a que essas
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áreas se referem são surpreendentemente diferentes das teorias existentes antes de
1900.
A expressão que contrasta com Física Moderna é a Física Clássica. A Física
Clássica compreende áreas cujos objetos de estudo são: a teoria da mecânica de
Newton e a variedade de fenômenos que podem ser explicados em termos desta
teoria, a teoria eletromagnética de Maxwell e sua aplicação à termodinâmica e a teoria
cinética dos gases. Na Física Moderna os objetos de estudo são: a teoria da
relatividade e fenômenos associados, a aplicação da teoria da relatividade e das
teorias quânticas ao átomo e ao núcleo.
Muitos físicos trabalham hoje em áreas da Física Clássica. Por outro lado, a
teoria da relatividade, que data de 1905, não é certamente moderna no sentido da
definição do Webster. Vemos assim que as palavras moderno e clássico como usadas
em física, não tem exatamente sua significação temporal comum.
Neste livro trataremos da física moderna. Contudo, como ponto de partida,
daremos uma breve descrição do estado da física clássica no fim do século dezenove.
2. Resumo histórico
As observações astronômicas de Tycho Brahe e sua interpretação por Kepler,
mais as experiências mecânicas de Galileu (as quais ocorreram todas em um período
de poucas décadas, por volta do ano de 1600) foram unificadas por Newton (1687) em
uma elegante, embora simples teoria da mecânica. No fim do século dezenove esta
teoria estava bastante desenvolvida. Ela propiciava uma bem sucedida interpretação
de todos os fenômenos mecânicos conhecidos nesta época e servia de base para a
teoria cinética dos gases, que por sua vez, havia removido muitos mistérios da teoria
da Termodinâmica.
Uma grande variedade de fatos relacionados aos campos elétricos e
magnéticos e sua interação foi descoberta durante o século dezenove. Todos esses
fenômenos foram reunidos em um único contexto pela bela teoria de Maxwell (1864).
A teoria fornecia uma explanação para a propagação ondulatória da luz, que estava
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em concordância com o que era conhecido na época, tanto da ótica geométrica como
da ótica física.
De fato, quase todos os dados experimentais conhecidos na época podem ser
enquadrados na teoria Newtoniana da mecânica ou na teoria eletromagnética de
Maxwell. Os fiscos estavam começando a se sentir muito satisfeitos consigo mesmos,
e parece que a maioria era da opinião de que o trabalho de seus sucessores será
meramente “fazer medidas até a próxima casa decimal”.
O principio do século atual presenciou a ruptura desta tranquila situação
através de uma serie de desenvolvimento experimentais e teóricos totalmente
revolucionários, tais como a teoria da relatividade, que requer nossa rejeição de ideias
intuitivas profundamente enraizadas, relativas ao espaço e ao tempo, e as teorias
quânticas, que impõem exigências análogas com relação às nossas ideias intuitivas
acerca da continuidade da natureza.
Começaremos nosso estudo da física moderna com a teoria da relatividade
não devido a consideração cronológicas, pois esta e as primeiras teorias quânticas
foram desenvolvidas concomitantemente, mas porque essa ordem de apresentação
tornará a discussão mais conveniente. Um tratamento razoavelmente breve da
relatividade será seguido por um tratamento similar das primeiras teorias quânticas,.
Isto nos conduzirá à mecânica quântica, que estudaremos em detalhes e depois
aplicaremos em uma discussão minuciosa do átomo e do núcleo.
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Anexo 5: Ementa das disciplinas que abordam a FMC e Física Nuclear nos
cursos de graduação analisados.

Disciplinas do Bacharelado da USP
Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300326 - Introdução à Física de Plasmas e Fusão Nuclear
Introduction to Plasma Physics and Nuclear Fusion
Créditos Aula:

4

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

60 h

Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2009

Objetivos
Introduzir aos alunos os conceitos básicos de Física de Plasmas e suas aplicações.
Programa
Movimento de partículas carregadas em campos elétricos e magnéticos. Introdução à teoria do plasma.
Ondas em plasma. Difusão e resistividade. Equilíbrio e estabilidade. Fusão nuclear controlada.
Confinamento magnético e inercial. Dispositivos experimentais, tokamak, theta-pinch, espelhos
magnéticos. Reatores. Experiências sobre sondas eletrostáticas e magnéticas. Determinação de
temperatura, densidade de elétrons e de correntes em plasmas.

Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300437 - Física das Radiações I
Radiation Physics I
Créditos Aula:

6

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

90 h

Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2009

Objetivos
O objetivo principal da disciplina é fornecer bases físicas para os que pretendam, posteriormente, utilizar
radiações ionizantes na sua atividade profissional (pesquisa ou aplicação). É feita uma abordagem do
ponto de vista das interações da radiação com a matéria e com o meio biológico, passando-se noções
básicas de proteção radiológica.
Programa
Radioatividade artificial; radioisótopos. Interação da radiação X e gama com a matéria. Efeitos Thomson,
Compton, fotoelétrico, produção de pares. Interação de partículas carregadas com a matéria. Produção e
qualidade de raios X. Interação de neutrons com a matéria. Exposição; câmaras de ionização; detetores
de radiação. Dose absorvida; teoria de Bragg-Gray. Noções de proteção radiológica; cálculo de doses e
blindagens.
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Avaliação
Método
Aulas expositivas e aulas de laboratório, seminários de especialistas convidados.
Critério
Os alunos são avaliados através de provas, relatórios, entrevistas e listas de exercícios.
Norma de Recuperação
Com segunda avaliação.
Bibliografia
1) H. E. Johns & J. R. Cunningham - The Physics of Radiology, 4ª ed., Charles C. Thomas, 1983; 2)
F. E. Attix - Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, John Wiley, 1986; 3) G.
J. Hine and G. L. Brownell (eds) - Radiation Dosimetry, Academic, 1958; 4) J. R. Greening Fundamentals of Radiation Dosimetry, Bristol, 1985; 5) H. Cember - Introduction to health physics,
Pergamon, 1983; 6) E. Okuno - Radiação: Efeitos, Riscos e Benefícios, Harba, 1988; 7) R. D.
Evans - The Atomic Nucleus, Mc Graw-Hill, 1955; 8) T. Mayer-Kuckuk - Física Nuclear, Fund.
Calouste Gulbekian, 1984; 9) K. S. Krane - Introductory Nuclear Physics, John Wiley, 1988; 10) W.
S. C. Williams - Nuclear and Particle Physics, Oxford, 1991; 11) R. A. Serway - Física para
Cientistas e Engenheiros, 3ª ed., vol. 4, 1996. 12) CNEN - Diretrizes Básicas de Radioproteção
(NE-3.01), 1988. 13) ICRP - 1990 Recommendations of the ICRP (ICRP-60), 1991; 13) Notas de
aula específicas.

Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300406 - Introdução à Física Nuclear
Introduction to Nuclear Physics
Créditos Aula:

4

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total: 60 h
Tipo:

Semestral

Ativação:
01/01/2009
Programa
Propriedades gerais dos núcleos (carga, massa, momento angular, momentos magnéticos e elétricos,
raio do núcleo e densidade nuclear). Descrição dos núcleos com muitos nucleons (conceito de campo
médio, o modelo de camadas, testes experimentais do modelo de camadas). Emissão de partículas alfa
pelos núcleos. Emissão gama. Decaimento beta. Os sistemas de dois corpos e as forças nucleares.
Reações nucleares (leis de conservação e cinemática, mecanismos de reação, reações induzidas por
neutrons e por partículas carregadas). Vibração e rotação nuclear.

..
Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300438 - Física das Radiações II
Radiation Physics II
Créditos Aula:

6

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

90 h

Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2009

Objetivos
Utilizar os conhecimentos básicos da interação da radiação ionizante com a matéria (Física da Radiações
1) nas três principais áreas de aplicação da radiação ionizante na Medicina: radiodiagnóstico,
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radioterapia e medicina nuclear.
Programa
Máquinas de terapia. Interação da radiação com um meio espalhador. Fantomas. Planejamento de
tratamentos radioterápicos. Implantes, radiomoldagens. Detetores de cintilação. Aparelhos de
cintilografia. Radiofármacos. Aplicações clínicas de radioisótopos. Aplicações de Física a Radiologia
Diagnóstica.
Avaliação
Método
Aulas expositivas e aulas de laboratório, seminários de especialistas convidados, visitas
acompanhadas a hospitais, clínicas e laboratórios.
Critério
Os alunos são avaliados através de provas, relatórios, entrevistas, seminários e listas de exercícios.
Norma de Recuperação
Com segunda avaliação.

...
Disciplinas da Licenciatura da USP

...
Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300376 - Física Moderna II
Modern Physics II
Créditos Aula:

4

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

60 h

Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2010

Objetivos
O objetivo prioritário da disciplina é dar uma noção básica sobre os aspectos mais relevantes da física
dos átomos isolados, do seu núcleo, de moléculas isoladas e das partículas elementares. Além disto são
abordados os aspectos básicos da estatística quântica visando a compreensão de algumas propriedades
específicas dos sólidos e dos núcleos e noções de cosmologia.
Programa
Quantização do momento angular. Experiência de Stern Gerlach. O spin do elétron. Os momentos de
dipolo magnético do elétron. Partículas idênticas. Indistinguibilidade. Princípio de Pauli. Noções de
estatísticas quânticas. Átomos de muitos elétrons. O íon. Moléculas. Poços duplos e múltiplos. Potencial
periódico. Bandas de níveis. Cristais iônicos e covalentes. Propriedades elétricas dos sólidos.
Caracterização de condutores, isolantes e semicondutores. Condução elétrica em metais. Resistividade.
Noções de supercondutividade. Semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Junções p-n. Propriedades
gerais do núcleo atômico. Forças entre nucleons. Energia de ligação nuclear. Estabilidade nuclear.
Radioatividade. Fissão. Fusão nuclear. Reações nucleares. Interação de partículas carregadas e nêutrons
com a matéria. Fenomenologia de partículas elementares. Aceleradores.
Avaliação
Método
Aulas expositivas.
Critério
No início do semestre o docente informa os critérios de avaliação.
Norma de Recuperação
Com segunda avaliação.
Bibliografia
1) Modern Physics for scientists and engineers de T. Thornton e Andrew Rex (copyright 2000); 2)
Modern Physics de Serway, Moses e Moyer (copyright 2000); 3) Física Moderna de Paul A. Tipler e
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Ralph A. Liewellyn; 4) Física Quântica de Eisberg e Resnick

....
Instituto de Física
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300375 - Física Moderna I
Modern Physics I
Créditos Aula:

4

Créditos Trabalho:

2

Carga Horária Total:

120 h ( Práticas como Componentes Curriculares = 60 h )

Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2011

Objetivos
Retomar as limitacões dos modelos clássicos e a necessidade de quantizacão. Introduzir as idéias de
dualidade onda-partícula para a matéria e para a radiacão. Introduzir a mecânica quântica.
Programa
Revisão dos problemas em aberto da física do final do sec XIX. I. Caráter dual da radiação
eletromagnética. Efeito fotoelétrico. Energia e momento do fóton. Raios X produzidos no freamento de
elétrons. Efeito Compton. Difração de raios-X. Dualidade onda eletromagnética-fóton. O modelo atômico
de Rutherford e o problema da estabilidade do átomo na física clássica. O modelo de Bohr. II. O caráter
dual da matéria: partícula-onda. Partículas e ondas. A hipótese de de Broglie. A experiência de Davisson
e Germer. Discussão da experiência da fenda dupla com fótons e elétrons. III . A mecânica ondulatória
de Schroedinger. Pacotes de ondas. O princípio da incerteza. Interpretação probabilística de Born. Uma
equação de onda para as "ondas de elétrons". A equação de Schroedinger dependente do tempo em
uma dimensão. Soluções em ondas planas e princípio da superposição. Problemas unidimensionais
estacionários: estados ligados e espalhamento. Valores esperados. A equação de Schroedinger em três
dimensões. Partícula na caixa cúbica. Degenerescência. A mecânica quântica e o átomo de hidrogênio.
Avaliação
Método
Aulas expositivas e atividades em grupo na sala de aula. Realização de experimentos qualitativos
para observação e discussão de fenômenos tratados no curso. Exercícios em grupo em sala de
aula.
Critério
provas, provinhas, apresentações e relatórios de experimentos qualitativos.
Norma de Recuperação
Com 2a avaliação.
Bibliografia
1) Física Quântica de Eisberg e Resnick; 2) Modern Physics for scientists and engineers de T.
Thornton e Andrew Rex (copyright 2000); 3) Modern Physics de Serway, Moses e Moyer (copyright
2000); 4) Física Moderna de Paul A. Tipler e Ralph A. Liewellyn.

...
Instituto de Física
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300377 - Laboratório de Física Moderna
Laboratory of Modern Physics
Créditos Aula:

4

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

60 h
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Tipo:

Semestral

Ativação:

01/01/2009

Objetivos
Proporcionar uma formação experimental na área de Física Moderna a partir da realização de
experiências que fundamentaram a formulação da Mecânica Quântica. A ênfase do curso é mais
qualitativa explorando mais o entendimento dos fenômenos do que sua quantificação.
Programa
Experimentos oriundos das áreas de física atômica, matéria condensada e física nuclear. Devem ser
realizadas cerca de seis experiências por semestre. Exemplos: 1) Espectroscopia ótica. As linhas do
hidrogênio. 2) Deteção de raios X e gama - Espectroscopia de raios x e gama. 3) Efeito Hall. 4) Efeito
Mossbauer. 5) Difração de raios X e de elétrons. 6) Deteção de partículas carregadas. Desintegrações
nucleares. Produção de radiosótopos e aplicações. 7) Interação da radiação com a matéria (absorção,
atenuação, etc.).
Avaliação
Método
As aulas serão ministradas no laboratório, havendo uma breve introdução sobre o tema do
experimento, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental.
Critério
Os alunos serão avaliados através de provas, relatórios das experiências e entrevistas.
Norma de Recuperação
Não há recuperação.
Bibliografia
1) Quantum Physics - Eisberg and Resnick; 2) Experiments in Modern Physics - Melissinos; 3)
Foundations of Modern Physics - Tipler; 4) Experimental Atomic Physics - Harnell and Livingood; 5)
Introduction do Modern Physics - Richtmyer, Kennard, Lauritsen; 6) Radiation Detectors and
Measurements - Knoll; 7) Apostilas específica para cada experimento; 8) Artigos científicos
relacionados.

…
Instituto de Física USP
Disciplinas Interdepartamentais do Instituto de Física
Disciplina: 4300374 - Relatividade
Relativity
Créditos Aula:

2

Créditos Trabalho:

0

Carga Horária Total:

30 h

Tipo:

Semestral

Ativação:
01/01/2010
Objetivos
Aprendizagem dos conceitos básicos da teoria da Relatividade Restrita e das mudanças em relação à teoria
eletromagnética de Lorentz.
Programa
Fenômenos relativísticos: Energia do elétron com alta velocidade, alongamento da vida média de uma
partícula, efeito Compton, transformação de massa em energia na desintegração de núcleos, etc...
Princípio de relatividade e invariância da velocidade da luz no vácuo. Transformações de Lorentz.
Contração das distâncias, dilatação do tempo, relatividade da simultaneidade. Composição e
transformação das velocidades. Efeito Doppler relativístico. Elementos de dinâmica relativística. Relação
energia-momento linear. Transformação massa-energia. Confronto entre a teoria de Lorentz e a teoria
de Einstein. Interpretação dos experimentos de Michelson-Morley, Trouton-Noble, Kaufmann,... Noções
de teoria da Relatividade Geral e confirmações experimentais.
Avaliação
Método
Aulas teóricas e de exercícios.
Critério
Média ponderada de provas e exercícios.
Norma de Recuperação
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Com segunda avaliação.
Bibliografia
1) H. M. Nussenzveig, curso de Física Básica, volume 4 (Edgar Blucher, 2002). 2) R. Resnick e,
Introdução à Relatividade Especial (EDUSP, 1971). 3) Apostila do curso.

...
Disciplinas do Bacharelado da UFRJ

...
FIN481-Fisica Nuclear I
Introducao (revisao rapida das propriedades nucleares). Massas nucleares (formula
semiempirica de massas, aplicacoes, decaimento Beta). Decaimento radioativo (producao de
radioisotopos). Cinematica de reacoes nucleares. Decaimento alfa. Deuteron e forcas
nucleares. Modelo nuclear de camada. Modelo coletivo do nucleo. Transicoes
eletromagneticas nucleares. Dinamica de reacoes nucleares.

...
FIN482-Fisica das Radiacoes
Principios: modelos atomicos e nucleares, formas de interacao. Detetores: principais tipos,
funcionamento e eletronica associada. Conceitos de radioprotecao e dosimetria. Usos
medicos (diagnostico e terapeutico) e industriais.

...
FIW368-Fisica das Radiacoes II
Fontes de Radiação Ionizante. Interação da radiação ionizante com a matéria: fótons e
partículas. Quantidades usadas para descrever a interação da radiação com a matéria; Kerma
e Dose. Fundamentos de Dosimetria: dosimetria integrada; dosimetria com detetores em
modo pulso; dosimetria de neutrons. Imageologia em Física Médica: a

...
Disciplinas da Licenciatura da UFRJ
FIM241-Fisica IV: Oscilacoes eletromagneticas. Otica. Introducao a fisica
moderna.
FIN241-Fisica Experimental IV
Principio do magnetismo, leis de Ampere, Faraday e Lentz. Medidor de campo
magnetico. Propriedades magneticas da materia, histerese, corrente alternada:
circuitos de corrente alternada RLC, oscilacoes eletromagneticas. Conservacao de
energia. Otica geometrica: reflexao, refracao, lentes e prismas. Otica fisica: interferencia,
difracao e polarizacao.
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379

...

380

...

381

...

382

Disciplinas do Bacharelado da UFRGS
QUI03324 Química Nuclear e Radioquímica Natureza das radiações e sua
interação com a matéria: detecção e efeitos biológicos. Manifestações químicas dos
efeitos nucleares. Técnicas radioquímicas de análise. Manipulação de radionuclídeos
e suas aplicações.

Disciplinas da Licenciatura da UFRGS

Programa das disciplinas obrigatórias: A Física do Século XX – A e B do curso de
licenciatura em física da UFRGS.
A Física do Século XX A - Carga Horária: 60 horas
Origem da Física Quântica. Modelos atômicos. Principio da incerteza. Equação de
Schrödinger. Partícula livre e pacotes de onda. Aplicações em uma dimensão. (7)
A Física do Século XX B -Carga Horária: 60 horas
Elementos de física molecular, de física nuclear e de partículas, e da física do estado
sólido, incluindo supercondutividade. (5)

Disciplinas da Licenciatura da UFPE

383

...

384

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

385

..

Anexo 6: Ementas das disciplinas que contemplam a FMC na Licenciatura de
outras Universidades.
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Universidade Federal de Roraima (UFRR)

387

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

388

389

Universidade Federal do Pará

390

..

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

391

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

392

Universidade Federal de Goiás

393

..
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http://fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/14/ementas_licenciatura_fisica.pdf
IFRS ementas_licenciatura_fisica
Disciplina Física Moderna e Contemporânea I
Objetivos: Apresentar as questões que levaram à “descoberta” da Física Moderna,
assim como discutir seu
desenvolvimento.
Ementa: Origens da Teoria Quântica, Propriedades Corpusculares da Radiação,
Postulados de Broglie e Princípio de
Incerteza, Modelo de Bohr para o Átomo, Teoria de Schrödinger da Mecânica
Quântica.
Bibliografia Básica:
EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e
partículas. Rio de Janeiro:
Campus/Elsevier, 1979.
TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. Rio de Janeiro: LTC, 3a
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Ed., 2006.
TIPLER, P.A., Física para cientistas e engenheiros, v. 4, 5a
ed., Rio de Janeiro: LTC, 2006.

Disciplina Física Moderna e Contemporânea II
Objetivos: Apresentar as soluções da equação de Schroedinger para potenciais
diferentes, determinar autovalores e
autofunções, demonstrar a visão quântica de momento angular e de spin em um
átomo e compreender as taxas de
transição e regras de seleção em um átomo.
Ementa: Soluções da Equação de Schroedinger Independente do Tempo; Átomos de
Um Elétron; Momentos de Dipolo
Magnético, Spin e Taxas de Transição.
Bibliografia Básica:
EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e
partículas. Rio de Janeiro:
Campus/Elsevier, 1979.
TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. Rio de Janeiro: LTC, 3a
Ed., 2006.
TIPLER, P. A., Física para cientistas e engenheiros, v. 4, 5a
ed., Rio de Janeiro: LTC, 2006.
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/heurison/arquivos/files/240_736%20Fisica%20M
oderna%20I.pdf
UFPI
disciplina Física Moderna I
Teoria da Relatividade Restrita. Radiação Térmica e o Postulado de
Planck. Propriedades Corpusculares da Radiação. Propriedades
Ondulatórias da Matéria. Modelos Atômicos. Teoria de Schrodinger
da Mecânica Quântica. Soluções da Equação de Schrodinger de
Potenciais Simples. Oscilador Harmônico Quântico. Átomo de um
eletro
BÁSICA:
• NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. vol. 4, 3ª ed., São
Paulo: Edgard Blucher, 1996.
• TIPLER, P. A., LLEWELLYN, R. A., Física Moderna, 5a edição, Rio de
Janeiro, Editora LTC, 2010.
• EISBERG, R. RESNICK. Física Quântica – Átomos, Moléculas,
Sólidos, Núcleos e Partículas. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1994.
• TIPLER, P. A. Física. vol. 4, 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
• RESNICK, R. HALLIDAY, D. e KRANE, K. S. Física. vol.4. 4ª ed. Rio
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1994.
• SERWAY, R. A.. Física para Cientistas e Engenheiros com Física
Moderna. Vol.4., 3ª. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1979.
https://ead.ufsc.br/fisica/files/2013/08/PPP_2013.pdf
Introdução à física moderna
Ementa
Introdução ao status atual da Física, destacando desde tópicos mais
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fundamentais como Caos, Noções de Mecânica Quântica, Partículas
Elementares, Relatividade e desenvolvimentos atuais nas áreas de Matéria
Condensada, Física Nuclear e de Partículas e Astrofísica.
Bibliografia Básica
MAZON, K.; RUZZI, M. Introdução à Física Moderna. Florianópolis:
UFSC/EAD/CED/CFM, 2012.
Bibliografia Complementar
EISBERG, R. M. Fundamentos da Física Moderna. Editora Campus, Rio de
Janeiro, 1986.27
EISBERG, R. M. e RESNICK, R. Física Quântica. Editora Campus, Rio de
Janeiro, 1986.
FRANCK, C. A Cebola Cósmica. Edições 70 Ltda. Lisboa, Portugal, 1973.
RICHTMYER et allii. Introduction to Modern Physics. MacGraw-Hill Book
Company, San Francisco, 1969.

Introdução à física moderna
Ementa
Introdução ao status atual da Física, destacando desde tópicos mais
fundamentais como Caos, Noções de Mecânica Quântica, Partículas
Elementares, Relatividade e desenvolvimentos atuais nas áreas de Matéria
Condensada, Física Nuclear e de Partículas e Astrofísica.
Bibliografia Básica
MAZON, K.; RUZZI, M. Introdução à Física Moderna. Florianópolis:
UFSC/EAD/CED/CFM, 2012.
Bibliografia Complementar
EISBERG, R. M. Fundamentos da Física Moderna. Editora Campus, Rio de
Janeiro, 1986.27
EISBERG, R. M. e RESNICK, R. Física Quântica. Editora Campus, Rio de
Janeiro, 1986.
FRANCK, C. A Cebola Cósmica. Edições 70 Ltda. Lisboa, Portugal, 1973.
RICHTMYER et allii. Introduction to Modern Physics. MacGraw-Hill Book
Company, San Francisco, 1969.
http://www.if.ufrj.br/~micha/ensino/Disciplinas/FM1/fm1_20112.html
CEFET/RJ
Ementa: Física moderna 1 Status da física clássica (F.C.) no início do séc. XX.
Contradições e fenômenos não explicados pela F.C..






Introdução à relatividade especial:
o Transformações de Lorentz.
o Cinemática relativística.
o Dinâmica relativística.
o Relações de energia relativísticas.
o Efeito Doppler.
Noções de relatividade geral.
Aplicações da relatividade.
Introdução à teoria quântica (T.Q.):
o Radiação térmica e a origem da T.Q.: a hipótese de Planck.
o Fótons: Efeito fotoelétrico e efeito Compton.
o As ondas de de Broglie. Dualidade onda-partícula.
o Princípio da incerteza de Heinsenberg.
o A equação de Schrodinger.
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o
o

Física nuclear: Rutherford e a descoberta do núcleo;
O modelo atômico de Bohr; Espectros atômicos.
Bibliografia Básica

1. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vol. IV, Editora Edgard Blucher
Ltda
2. EISBERG, R., RESNICK, R. Física Quântica: átomos, moléculas, sólidos,
núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 9ª Ed, 1994.
3. TIPLER, P. A., LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. Rio de Janeiro: LTC, 3ª,
2001.
4. SERWAY, Raymond A.; Jewett Jr., John W.; Princípios de Física: óptica e
física moderna, vol. IV, Editora Thomson, 3a edição, 2007.
1. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R. A., Física IV: óptica e física moderna, vol. IV.
12ª Ed. São Paulo: Pearson Education, 2009.

http://www.ct.utfpr.edu.br/deptos/dafis3/Documentos/planos_matriz_596/periodo_7/FI6
7E%20%20FUNDAMENTOS%20DA%20TEORIA%20DA%20RELATIVIDADE%20E%20DA%
20FISICA%20QUANTICA.pdf

UTFPR
FUNDAMENTOS DA TEORIA DA RELATIVIDADE E DA FISICA QUÂNTICA
Teoria da Relatividade Restrita. Origens da Teoria Quântica. Equação de Schrödinger
e sistemas quânticos simples.
EMENTA CONTEÚDO
1 Teoria da Relatividade Restrita
Eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas e éter. Experimento de
Michelson-Morley. Postulados de Einstein. Consequências dos
postulados: contração dos comprimentos, dilatação do tempo, paradoxo
dos gêmeos. Transformações de Lorentz. Momento, massa e energia.
2 Tópicos da Teoria da Relatividade Geral Deflexão da luz por estrelas. Experimentos
importantes. Espaço-tempo.
3 Origens da Teoria Quântica
Fenômenos fundamentais e experimentos históricos: efeito fotoelétrico;
efeito Compton; criação de pares; emissão e absorção de luz; espectros
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contínuos e espectros discretos; emissão de raios x; carga-massa do
elétron. Ondas e Partículas: dualidade; experimentos de difração de
partículas. Princípio da incerteza. A evolução do conceito de átomo;
modelos atômicos. Atividades de laboratório.
4 Radiação de corpo negro Emissão de radiação. Distribuição de Planck.
Experimentos.
5 Equação de Schrödinger
Origens da equação de Schrödinger. A função de onda. Interpretação de
Copenhage. Observáveis. Resolução da equação para sistemas
quânticos simples.
6 Átomo de hidrogênio Resolução da equação de Schrödinger para o átomo de
hidrogênio.
REFERÊNCIAS
Referências Básicas:
1- EISBERG, R. M.; RESNICK, R. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos,
núcleos e partículas, 7ed. Rio de
Janeiro: Campus (1988).
2- EISBERG, R. M. Fundamentos da física moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Dois
(1979).
1- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica. 4 ed. São Paulo: E. Blücher (2002).
3- TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física moderna. 5ed. Rio de Janeiro: LTC
(2010).

FÍSICA MODERNA II
Ementa
Quantização do momento angular. Experiência de Stern Gerlach. O spin do elétron.
Os momentos de dipolo magnético do elétron. Partículas idênticas. Indistinguibilidade.
Princípio de Pauli. Noções de estatísticas quânticas. Átomos de muitos elétrons. O íon.
Moléculas. Poços duplos e múltiplos. Potencial periódico. Bandas de níveis. Cristais
iônicos e covalentes. Propriedades elétricas dos sólidos. Caracterização de
condutores, isolantes e
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semicondutores. Condução elétrica em metais. Resistividade. Noções de
supercondutividade. Semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Junções p-n.
Propriedades gerais do núcleo atômico. Forças entre nucleons. Energia de ligação
nuclear. Estabilidade nuclear. Radioatividade. Fissão. Fusão nuclear. Reações
nucleares. Interação de partículas carregadas e nêutrons com a matéria.
Fenomenologia de partículas elementares. Aceleradores.
Programa:

-Gerlach
icos

ns livres

-n

erísticas e propriedades gerais
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Bibliografia:
Física Quântica; R. Eisberg e R. Resnick; 4ª edição; Ed. Campus Ltda.
Física Moderna; P. A. Tipler e R. A. Llewellyn; 3ª edição; LTC Rditora.
Modern Physics; R. A. Serway, C. J. Moses and C. A. Moyer; 3ª edição; Thomson
Brooks/Cole.

http://diacca.ifrn.edu.br/wiki/lib/exe/fetch.php?media=cursos:superior:fisica:licen
ciatura_fisica_jun2009_final-ementas.pdf
IFRN
Curso: Licenciatura em Física
Disciplina: ESTRUTURA DA MATÉRIA Carga-Horária: 60h (80h/a)
EMENTA
Teoria da Relatividade Especial, Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, efeito
Compton e os Modelos atômicos.
Conteúdos
1. Relatividade Especial
Transformações de Galileu e a Relatividade newtoniana
O éter e a origem da Relatividade
Os postulados da Relatividade Especial
Transformações de Lorentz e suas conseqüências
Transformações de velocidade
Momento e energia relativística
Noções de Relatividade Geral – Princípio da equivalência
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2. Radiação de corpo negro e a origem da teoria quântica
Corpo negro
Lei de Stefan-Boltzmann
Lei de Wien
Lei de Rayleigh-Jeans e a catástrofe do ultravioleta
Hipótese de quantização de Planck
3. Efeito fotoelétrico
Explicação do efeito fotoelétrico pela teoria eletromagnética
A Teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico
A natureza corpuscular da radiação eletromagnética.
Raios –X e a difração de Bragg
4. Efeito Compton
Explicação clássica
momento linear do fóton
Demonstração da equação do deslocamento Compton.
5. Modelos atômicos
Modelo de Thomson
Modelo de Rutherford-espalhamento de partículas a.
Espectros atômicos de emissão e absorção- séries espectrais do átomo de Hidrogênio
Modelo de Bohr
Bibliografia HALLIDAY, D. , RESNICK, R. E WALKER, J. Fundamentos da Física, 6
ed., Rio de Janeiro, LTC, 2000
TIPLER, P.A e LLEWELLYN, R.A.. Física Moderna, Rio de Janeiro, LTC, 2001.
EISBERG, R. e RESNICK, R.. Física Quântica, Rio de Janeiro, Campus, 1979.

Licenciatura em Física
Disciplina: FÍSICA DO ÁTOMO Carga-Horária: 60h (80h/a)

402

EMENTA
Dualidade onda-partícula, Princípio da Incerteza, Equação de Schrödinger, Física do
átomo.
Conteúdos
1. Dualidade onda-partícula
Hipótese de De Broglie- ondas de matéria
Difração de elétrons e nêutrons
Princípio da complementariedade
2. Princípio da Incerteza
Pacotes de onda
Relações de indeterminação momento linear-posição e energia-tempo
Aplicações do princípio da Incerteza de Heinsenberg
3. Equação de Schrödinger
3.1. Interpretação de Born para a função de onda
3.2. Condições que a função de onda deve satisfazer
3.3 Poço quadrado infinito
3.4.Poço quadrado finito
3.5. Oscilador harmônico
3.6. Potencial degrau
3.7. Barreira de potencial (efeito túnel)
4. Física Atômica
4.1. A equação de Schrödinger em três dimensões e o átomo de Hidrogênio.
4.2. As funções de onda do átomo de Hidrogênio e os números quânticos
4.3. Momento angular orbital-Quantização e energia do átomo de hidrogênio.
4.4 Densidade de probabilidade radial
4.5. Momento de dipolo magnético orbital
4.6. A experiência de Stern-Gerlach e o spin do elétron.
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4.7. Princípio de exclusão de Pauli
Bibliografia
Halliday, D. , Resnick, R. e Walker, J. Fundamentos da Física, 6 ed., Rio de Janeiro,
LTC, 2000
TIPLER, P.A e LLEWELLYN, R.A.. Física Moderna, Rio de Janeiro, LTC, 2001.
EISBERG, R. e RESNICK, R.. Física Quântica, Rio de Janeiro, Campus, 1979.

DISCIPLINA
Física Moderna I

EMENTA
RELATIVIDADE I
1. Provas experimentais da relatividade.
2. Os postulados de Einstein
3. A transformação de Lorentz.
4. Dilatação dos tempos e contração das distâncias.
5. O efeito Doppler
6. O paradoxo dos gêmeos.
7. Experimento velocidade da luz
RELATIVIDADE II
1. Momento relativístico.
2. Energia relativística.
3. Conversão de massa em energia e energia de ligação.
4. Massa invariante.
5. Relatividade geral.
QUANTIZAÇÃO DA CARGA, LUZ E ENERGIA
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1. Quantização da carga elétrica.
2. Experimento de Millikan
3. Radiação de corpo negro.
4. O efeito fotoelétrico.
5. Raios X e efeito Compton.
6. Experimento razão q/e
O ÁTOMO NUCLEAR
1. Espectros atômicos.
2. O modelo nuclear de Rutherford.
3. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. (Fazer o experimento: razão e/m)
4. Espectros de raios X.
5. Experimento razão h/e
6. O experimento de Franck-Hertz.
7. Crítica da Teoria de Bohr e da “Velha” Mecânica Quântica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 3a Edição. Rio de Janeiro: Editora
LTC, 2006.
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol.3. 6a Edição. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2009.
EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 1979.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol 4. 4ª Edição. São Paulo: Editora
Blucher, 2002.

DISCIPLINA
Física Moderna II

EMENTA
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PROPRIEDADES ONDULATÓRIAS DAS PARTÍCULAS
1. A hipótese de de Broglie.
2. Medida do comprimento de onda das ondas de matéria.
3. Pacotes de onda.
4. Interpretação probabilística da função de onda.
5. O princípio da indeterminação e algumas de suas conseqüências.
6. O dualismo onda-partícula. (exemplo: o experimento de duas fendas)
EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER
1. A equação de Schrödinger em uma dimensão.
2. O poço quadrado infinito.
3. O poço quadrado finito.
4. Valores esperados e operadores. (exemplo: transições entre níveis de energia)
5. O oscilador harmônico simples.
6. Reflexão e transmissão de ondas (exemplos: o decaimento alfa, o relógio atômico
de NH3 e o diodo túnel)
7. A equação de Schrödinger para duas (ou mais) partículas.
FÍSICA ATÔMICA
1. A equação de Schrödinger em três dimensões.
2. Quantização do momento angular e da energia do átomo de hidrogênio.
3. As funções de onda do átomo de hidrogênio.
4. O spin do elétron. (exemplo: O experimento de Stern-Gerlach)
5. Momento angular total e o efeito spin-órbita.
6. Estados fundamentais dos átomos dos elementos: A tabela periódica.
7. Estados excitados e os espectros dos elementos. (exemplo: O efeito Zeeman).
OBJETIVO GERAL
Compreender os conceitos básicos das propriedades ondulatórias das partículas e a
interpretação da equação de ondas para
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partículas (Equação de Schrödinger), assim como as funções de onda do átomo de
hidrogênio.
ABORDAGEM
( x ) Teórica
( x ) Prática
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 3a Edição. Rio de Janeiro: Editora
LTC, 2006.
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol.3. 6a Edição. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2009.
EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 1979.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol 4. 4ª Edição. São Paulo: Editora
Blucher, 2002.

Anexo 7: Fichas individuais dos livros de Ensino Médio analisados.
1.
TÍTULO DO LIVRO: CURSO DE FÍSICA
AUTOR: MÁXIMO, ANTÔNIO ; ALVARENGA, BEATRIZ
EDITORA: SCIPIONE
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA: O livro insere a Física Moderna no final do volume 3, em um capítulo.

*Capítulo 9: Teoria da Relatividade e Física Quântica (60 pág.)
9.1- Uma visão panorâmica
9.2- Relatividade: antecedentes históricos
9.3- A Relatividade Especial
9.4 - A Relatividade Geral
9.5- Problemas que levaram ao surgimento da Física Quântica
9.6 - O fóton
9.7 – Idéias básicas de Física Quântica
9.8 – Princípios básicos da Física Quântica
9.9 – Barreiras de Potencial
9.10 – A Nova Física
9.11 – O mundo do muito pequeno – as partículas elementares
9.12 – O mundo do muito grande
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9.13 – O mundo das estruturas complexas
Algumas experiências simples para serem feitas
Problemas e testes
Relatividade
Física Quântica
Partículas Elementares

2.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA EM CONTEXTOS: PESSOAL, SOCIAL, HISTÓRICO
AUTOR: PIETROCOLA, MAURÍCIO ET AL.
EDITORA: FTD
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna na unidade 3, a última do livro, em 3 capítulos:
*Capítulo 12: A natureza da Luz
1- A velocidade da luz
2- Controvérsias a respeito da natureza da luz
3- Éter
4- A Teoria da Relatividade Restrita
5- A Teoria da Relatividade Geral
6- O Efeito Fotoelétrico
7- O que é a luz afinal?
*Capítulo 13: Estrutura da matéria
1- Pensando sobre o muito pequeno
2- Níveis de energia no átomo
3- Núcleo atômico
4- Decaimento Radioativo
*Capítulo 14: Partículas elementares
1- O mundo das partículas
2- Aceleradores
3- Dispositivos de detecção de partículas
4- Leis de Conservação
5- Identificando partículas em fotografias
6- Três partículas especiais: pósitron, píon e os raios cósmicos
7- Famílias de partículas e os quarks
8- Partículas mediadoras e o modelo padrão
Obs.: São no total 19 pág. teóricas + 4 pág. exercícios resolvidos + 6 pág. exercícios propostos)
Além de 4 pág. destinadas a box complementares

3.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA PARA O ENSINO MÉDIO
AUTOR: FUKE, LUIZ FELIPE ; YAMAMOTO, KAZUHITO
EDITORA: SARAIVA
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES
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COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna na Unidade 4: Física Moderna, a última do livro, em 3 capítulos.
*Capítulo 17: Teoria da Relatividade Especial

1- Referenciais e simultaneidade
2- Transformações e invariantes
3- Postulados da teoria da Relatividade Especial
4- A massa relativística
5- A energia relativística
*Capítulo 18: Teoria Quântica

1- A radiação do corpo negro
2- O efeito fotoelétrico
3- A dualidade da luz e da matéria
4- O princípio da complementaridade
5- O modelo atômico de Bohr
6- O princípio da Incerteza de Heisenberg
*Capítulo 19: Física Nuclear
1- O átomo até a década de 1950
2- A radioatividade e os processos nucleares
3- As partículas do modelo padrão
4- Meia Vida (P)
5- A datação por isótopos
6- Radiações ionizantes

4.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AUTOR: TORRES, CARLOS MAGNO A. ET AL.
EDITORA: MODERNA
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna na Unidade II, a última do volume três, em quatro capítulos:
*Capítulo 5: Relatividade Especial

1- Transformações Galileanas
2- A Relatividade de Newton
3- Breve descrição da experiência de Michelson e Morley
4- A Relatividade de Einstein
5- Consequências da Relatividade de Einstein
6- Adição de velocidades
7- Energia relativística
8- Noções de Relatividade Geral

*Capítulo 6: Física Quântica

1- Introdução
2- A radiação dos corpos e a teoria de Planck
3- O efeito fotoelétrico
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4- O modelo atômico de Bohr
5- O átomo de hidrogênio
6- A dualidade onda-partícula
7- O princípio da Incerteza
8- Semicondutores, diodos e transistores
9- Nanotecnologia
*Capítulo 7: Física Nuclear
1- Introdução
2- O núcleo atômico
3- Radioatividade
4- Lei do decaimento radioativo
5- Fissão e Fusão Nucleares
6- Rejeito radioativo
7- Acidentes nucleares
8- Um pouco de evolução estelar
9- As forças fundamentais da natureza
10- Partículas fundamentais da matéria-antimatéria
11- Cosmologia
*Capítulo 8: Tecnologia das comunicações
1- Introdução
2- Telégrafo
3- Telégrafo sem fio
4- O telefone
5- O rádio
6- O televisor
7- Computador e Internet
8- O fac-símile- Fax
9- Telefonia móvel celular

5.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA 3º ANO: ENSINO MÉDIO (LIVRO DO ALUNO)
AUTOR: “VÁRIOS” – COLEÇÃO QUANTA FÍSICA
EDITORA: PD
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna no primeiro volume, na Unidade 1, em 3 capítulos.
*Capítulo 1:Radiações e a matéria
1- As Radiações na vida cotidiana
2- As Radiações na medicina
3- As Radiações na indústria
4- As Radiações na guerra
5- As Radiações na Ciência
6- As Radiações e a matéria ao longo da História
As primeiras idéias sobre a constituição da matéria
A alquimia e o sonho da transmutação do chumbo em ouro
Dos exalantes espíritos ao átomo de Dalton
O mundo subatômico começa a se revelar
Com a radioatividade o núcleo atômico entra para a história
Partículas e mais partículas
*Capítulo 2: O átomo Quântico
1- Energia Granulada
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Grãos de energia
Grãos de Luz
2- Gases incandescentes: Espectro descontínuo
3- Ondas que são projéteis e projéteis que são ondas
4- Uma nova compreensão do mundo
Ondas e partículas clássicas
A Luz como partícula
O elétron como uma onda
Um comportamento dual
A indeterminação como princípio
5- Processos químicos e tabela periódica
Reatividade e periodicidade
Periodicidade e distribuição eletrônica
Valências atômicas e ligações químicas
Rumo ao núcleo atômico
*Capítulo 3: As radiações, o núcleo atômico e suas partículas
1- As Radiações nucleares e a constituição do núcleo
Diferentes isótopos de um mesmo elemento
Interações nucleares fortes e fracas
Resolvendo o quebra-cabeça nuclear
2- Bombas e usinas nucleares
Fissão nuclear
Bombas nucleares de fissão e de fusão
Usinas nucleares
3- As partículas elementares e as forças fundamentais
As quaro forças fundamentais
O modelo padrão
Aceleradores de partículas
*Capítulo 4:Estrutura da matéria e propriedades dos materiais
1- Gases, Líquidos e sólidos, e a relação entre suas propriedades físicas
Opacidade e condutividade elétrica
2- Materiais semicondutores e dispositivos microeletrônicos
Condutores, isolantes e semicondutores
Dopagens P e N
Diodos, Leds, transistores e chips
3- As moléculas da vida e as radiações
Utilidade e perigo das radiações
Terapias e diagnósticos radioativos
As radiações como veículo para o interior da matéria

6.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA: ELETROMAGNETISMO E FÍSICA MODERNA 3
AUTOR: GASPAR, ALBERTO
EDITORA: ÁTICA
ANO: 2011
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: COLEÇÃO EM 3 VOLUMES (1ª ED.)
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna no tópico 4 do capítulo 11, junto com a discussão das ondas eletromagnéticas, e
segue em mais três capítulos:
*Capítulo 11: Das ondas eletromagnéticas aos fótons
1- Introdução
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2- As equações de Maxwell e a Relatividade
3- Energia e quantidade de movimento das ondas eletromagnéticas
4- A natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas
5- A dualidade onda-partícula
6- O eletromagnetismo, a óptica e os fótons
Atividades
Questões de vestibular
Conhecendo um pouco mais...

*Capítulo 12: Relatividade
1- Introdução
2- A Relatividade e o movimento ondulatório
3- O enigma do éter
4- Os postulados da teoria da relatividade restrita
5- A impossibilidade da simultaneidade
6- A dilatação do tempo
7- A contração dos comprimentos
8- Quantidade de movimento e massa relativística
9- Energia relativística
10- Energia e Quantidade de movimento relativísticas
11- Conclusão
Questões de vestibular
Conhecendo um pouco mais...

*Capítulo 13: Origens da Física Quântica

1- Descargas em tubos rarefeitos e espectroscopia
2- Raios catódicos, raios beta, elétron
3- Radiação térmica
4- O enigma do espectro da radiação térmica
5- As hipóteses de Wien e Rayleight-Jeans
6- O quantum de ação
7- Os raios X e a radioatividade
8- O átomo de Rutherford
9- O espectro do átomo de hidrogênio
10- O átomo de Bohr
Atividades
Questões de vestibular
Conhecendo um pouco mais...
*Capítulo 14: A nova Física
1- O spin do elétron
2- Pauli e o Princípio da Exclusão
3- As ondas de matéria
4- A mecânica ondulatória
5- O Princípio da Incerteza
6- O nêutron e o pósitron
7- O neutrino e a conservação da energia
8- O núcleo atômico a energia nuclear
9- Um novo tipo de partícula
10- A Física de partículas
11- O átomo de Bohr
Atividades
Questões de vestibular
Conhecendo um pouco mais...
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7.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA AULA POR AULA: ELETROMAGNETISMO, ONDULATÓRIA, FÍSICA MODERNA
AUTOR: XAVIER, CLAUDIO; BARRETO, BENIGNO
EDITORA: FTD
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna na Unidade 6, a última do 3 volume, em três capítulos:
*Capítulo 18: Teoria da Relatividade
1- Introdução
2- A Relatividade de Galileu
3- O experimento de Michelson-Morley
4- A Relatividade de Einstein
5- As transformações da Relatividade de Einstein
6- Massa e Energia
7- Quantidade de movimento reletivístico
*Capítulo 19: Física Quântica
1- Surgimento da Física Quântica
2- Radiação de um corpo negro
3- O efeito fotoelétrico
4- O princípio da incerteza
*Capítulo 20: Física Nuclear
1- O núcleo atômico
2- Decaimento nuclear
3-Fissão nuclear
4- Energia nuclear e sua utilização
5- O lixo atômico e os riscos ambientais
Quer saber? O que é Urânio enriquecido?
De volta ao começo
Que desafios a Física poderá enfrentar neste século?

8.
TÍTULO DO LIVRO: FÍSICA 3
AUTOR: BISCUOLA, GUALTER; BÔAS, NEWTON VILLAS; DOCA, RICARDO HELOU
EDITORA: SARAIVA
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna no volume 3, na Unidade IV: Física Moderna, em dois capítulos. Antes da Unidade
V: Análise Dimensional.
*Capítulo 12: Noções de Física Quântica
1- Introdução
2- Modelo ondulatório para as radiações eletromagnéticas
3- A radiação térmica e o corpo negro
4- Modelo quântico para as radiações eletromagnéticas
5- Efeito fotoelétrico
6- A dualidade da Luz
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7- O átomo de Bohr e as transições eletrônicas
*Capítulo 13: Mais de Física Moderna: Relatividade e outras noções
1- Introdução
2- O surgimento da teoria da Relatividade
3- Os postulados de Einstein
4- A dilatação do tempo
5- A contração do comprimento
6- Composição de velocidades
7- Massa relativística
8- Equivalência entre massa e energia
9- Relação entre energia e quantidade de movimento de um corpo
10- Comportamento ondulatório da matéria
11- De Broglie e o modelo de Bohr
12- As quatro forças fundamentais da natureza

9.
TÍTULO DO LIVRO: CONEXÕES COM A FÍSICA
AUTOR: SANT’ANNA, BLAIDE; ET AL
EDITORA: MODERNA
ANO: 2010
PÚBLICO ALVO: ENSINO MÉDIO - DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES: 3 VOLUMES
COMO A FÍSICA MODERNA É INSERIDA:
O livro insere a Física Moderna na Unidade 5:Questões da Física do século XXI, a última do 3 volume, em quatro
capítulos:
*Capítulo 16: Fenômenos que a Física Clássica não explicou
1- Introdução
2- A primeira “nuvem ” a nublar na Física Clássica: O experimento de Michelson-Morley
3- A segunda “nuvem” a nublar na Física Clássica: A radiação emitida por um corpo negro
4- O problema da radiação do corpo negro
5- O efeito fotoelétrico

*Capítulo 17: As teorias da relatividade
1- Introdução
2- A teoria da Relatividade Restrita
As transformações de Galileu
A relatividade do tempo
A relatividade do comprimento
Exemplo de dilatação do tempo
A impossibilidade de eventos simultâneos
A transformação de Lorentz
O mundo das altas velocidades
3- A teoria da relatividade geral
O princípio da equivalência
O motor rígido de Einstein
A interpretação de Einstein sobre a gravidade
Questões propostas
Para continuar aprendendo
*Capítulo 18: Elementos da Mecânica Quântica
1- Introdução
2- O nascimento da Mecânica Quântica
3- Um novo modelo para a luz
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4- A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico
Questões propostas
Para continuar aprendendo
*Capítulo 19: Desafios da Física para o século XXI
1- Introdução
2- A busca pelo átomo
O “cimento” dos “tijolos” - as interações fundamentais
3- A nanotecnologia
Para continuar aprendendo

415

Anexo 8: Caracterização dos trabalhos de 1985 a 2011.

Tema

Autor (A)

Ano

Orientador

Título

Institu
ição

G
ra
u
a
c
a
d
ê
m
ic
o

Nível
de
ensi
no (a
qual
o
traba
lho é
desti
nado

Palavras-chaves

1985

Manoel
Roberto
Robilotta

Um texto de "Eletromagnetismo e Relatividade"
baseado no conhecimento estrutural.

USP
(IF/FE
)

M
(T
4)

NI

Estrutura Conceitual; Mapa
Conceitual;
Eletromagnetismo;
Relatividade

Amélia
Império
Hamburge
r

Entropia e quantização da energia: cálculo
termodinâmico de Planck.

USP
(IF/FE
)

M
(T
1)

Crise, cosmos, vida humana: física para uma
educação humanista.

USP
(IF)

L
D
(T
1
4)

NI

Educação E Sociedade;
Ciência E Sociedade;
Filosofia Da Ciência;
Educação-Concepção;
Física Moderna

História Da Ciência;
Evolução De Conceitos;
Filosofia Da Ciência;
Mecânica
Quântica
Jornalismo Científico;
Currículo; Energia Nuclear

Década de
80

1985
Relat.

OTA, Maria
Ines Nobre.

1988
FQ
planck

ALBUQUERQ
UE, Ivone
Freire da Mota
e.

1988

FMC

MENEZES,
Luis Carlos de.

1988

ES

História DA CIÊNCIA;
EVOLUÇÃO DE
CONCEITOS; ENTROPIA;
FÍSICA MODERNA

...

Década de
90

1991
FQ
(1)

FN (1)
( Goiânia,
Tchernob
yl e a
tecnologi
a
nuclear)

FREIRE
JUNIOR,
Olival.

1991

Amélia
Império
Hamburge
r

Estudo sobre interpretações (1927-1949) da teoria
quântica: epistemologia e física.

USP
(IF/FE
)

M
(T
1)

ES

NUNES, Eliana
dos Reis.

1991

Arden
Zylbersztaj
n

Goiânia, Tchernobyl e a tecnologia nuclear: a
informação científica entre alunos do 2º grau.

UFSC

M
(T
6/
1
5)

EM

1992

Juracy C.
Marques

Uma epistemologia racional-realista e o ensino da
física.

PUC
RS

D

ES

1992
FQ
(2)

SILVEIRA,
Fernando Lang
da.

Filosofia Da Ciência;
Concepções Espontâneas;
Mecânica
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Quântica; Mecânica;
Eletricidade

1993
Mod.
Atômico
(1)

OLIVEIRA,
Margareth
Miranda de

1993

Amélia
Império
Hamburge
r

O átomo: da conceituação indutiva grega à realização
quantitativa européia.

USP
(IF/FE
)

M

NI

História Da Ciência;
Filosofia Da Ciência;
Estrutura Da Matéria;
Átomo

EF

SILVA, Cesar
José da.

1993

Norberto
Cardoso
Ferreira

O efeito fotoelétrico: contribuições ao ensino de física
contemporânea no 2º grau

USP
(IF/FE
)

M

EM

CURRÍCULO;
LABORATÓRIO-Atividades;
FÍSICA MODERNA;
EFEITO
FOTOELÉTRICO;
RADIAÇÕES

1994

Maria
Carolina
Nemes
Alberto
Villani

Ensino de mecânica quântica: uma interpretação de
descrições de professores.

M

ES

M

ES

1994

Luis
Carlos de
Menezes

Perspectivas para a inserção da física moderna na
escola média.

USP
(IF/FE
)
USP
(IF/FE
)
USP
(FE)

D

EM

MECÂNICA QUÂNTICA;
PROFESSOR-Perfil;
CURRÍCULO
Mudança Conceitual;
História Da Ciência;
Relatividade; Luz
Currículo; Segundo Grau;
Física Moderna

COELHO,
João de
Vasconcellos.

1995

Física moderna no ensino de nível médio.

UFMT

M

EM

Física Moderna; Mecânica
Quântica; Aprendizagem
De Conceitos;
Segundo Grau

FN (2)

MARTINS,
Maria Cristina
Mesquita.

1995

Sérgio
Roberto
de Paulo;
Carlos
Rinaldi
Ernst W.
Hamburge
r

A divulgação científica e o ensino de física nuclear no
primeiro e segundo graus.

USP
(FE)

D

EF/E
M

Divulgação Científica;
Exposição Científica;
História Da Física No
Brasil; Física Nuclear

FMC
(2)

GOMIDE,
Maria R.

1995

José
Claudinei
Lombardi

A significação filosófica da Física Moderna: temas
controversos, conflito de enfoques.

UNIC
AMP

M

NI

1995

José
Claudunei
Lombardi

A significação filosófica da Física moderna: temas
controversos, conflito de enfoques.

UNIC
AMP

M

NI

(? ? ? )

1995

Antônio M.
Figueiredo
Neto

Evolução histórica do conhecimento, utilização e
aplicação dos raios x: a relação entre ciência,
tecnologia e sociedade

USP
(IF/FE
)

M

NI

História Da Ciência; Ciência
E Tecnologia; Ciência E
Sociedade; Evolução
De Conceitos; Raios-X

1996

José
André
Peres
Angotti

A introdução da Física Moderna no segundo grau:
obstáculos e possibilidades.

UFSC

M

EM

Atualização Curricular;
Física Moderna; Mecânica
Quântica

CABRAL,
Iramaia Jorge

1997

Elementos de uma proposta de inserção de tópicos
de Física Moderna no ensino de nível médio

UFMT

M

EM

FAGUNDES,
Maria Beatriz

1997

Sérgio
Roberto
de Paulo
João
Zanetic

Ensinando a dualidade onda-partícula sob uma nova
ótica.

USP
–
IF/FE

M

EM

PEREIRA,
Ozimar da
Silva.

1997

Ernst
Wolfgang
Hamburge
r

Raios cósmicos: introduzindo Física Moderna no
segundo grau.

USP
–
IF/FE

M

EM

Concepções Alternativas;
Física Moderna; Luz;
Modelo Atômico
História Da Ciência;
Filosofia Da Ciência; Física
Moderna E
Contemporânea;
Atualização Curricular;
Mecânica Quântica
Atualização Curricular;
Física Moderna; Raios
Cósmicos

(1)

1994
FQ
(3)
Relat.
(1)
FMC
(1)

AGRA, João
Tertuliano
Nepomuceno.
ARRUDA,
Sérgio de
Mello.
TERRAZZAN,
Eduardo A.

1994

Mudança conceitual na teoria da relatividade especial.

1995
FQ
(4)

FMC
(3)

Raio X

OLIVEIRA,
Lídia Maria Luz
Paixão Ribeiro
de.
SILVA, Maria
de Fátima da.

(1)

(? ? ? )

1996
FQ
(5)

CAMARGO,
Antônio José

1997
Mod.
Atômico
(2)
Dual.
(1)

Raios
Cósmico
s
(1)

1998
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FMC
(4)

STRIEDER,
Dulce Maria.

1998

Eduardo
Terrazzan

Atualização curricular e ensino de Física na escola
média

UFS
M

M

EM

Atualização Curricular;
Física Moderna E
Contemporânea

Relat.
(2)

YAMAZAKI,
Sérgio Choiti.

1998

Alberto
Villani

As resistências para a compreensão da teoria da
relatividade especial.

USP
–
IF/FE

M

NI

Psicanálise; Bachelard;
Relatividade Especial

1999

Demétrio
Delizoicov

Ensino de Física e a Revista Ciência Hoje

UFSC

M

EM /
ES

Física Moderna E
Contemporânea;
Divulgação Científica;
Formação De Professores

Marco
Antônio
Moreira e
Victoria E.
Herscovitz
Marco
Antônio
Moreira

Construindo significados em Mecânica Quântica:
resultados de uma proposta didática aplicada a
estudantes de Física Geral

UFR
GS

D

ES

Modelo Mental; Proposta
Didática; Física Quântica

Tópicos de Física Contemporânea em escolas de
nível médio na formação de professores de Física.

UF

D

EM/
ES

Osvaldo
Frota
Pessoa
Júnior
Arden
Zylbersztaj
n / Olival
Freire
Júnior (co-

Interpretações da Mecânica Quântica e as
concepções dos alunos do curso de Física

USP
–
IF/FE

M

ES

Atualização Curricular;
Formação Inicial De
Professores; Física
Moderna E
Contemporânea; Partículas
Elementares;
Supercondutividade
Epistemologia; CiênciaConcepção; Mecânica
Quântica; Cognição

As controvérsias sobre a interpretação da Mecânica
Quântica e a formação dos licenciados em Física.

UFSC

M

ES

Formação Inicial De
Professores; Epistemologia;
Ciência-Concepção;
Mecânica Quântica

Formação Continuada De
Professores; Psicanálise;
Análise De Discurso; Física
Moderna E Contemporânea
Cts; Alfabetização
Científica; Acidente
Nuclear; Goiânia

1999
FMC
(5)

ALVETTI,
Marco Antonio
Simas

...

2000
FQ
(1)

GRECA, Ileana
Maria Rosa.

2000

Part. (1)

OSTERMANN,
Fernanda.

2000

MONTENEGR
O, Roberto
Luiz.

2000

MOTA, Luzia
Matos.

2000

Supercon
dutividad
e
(1)
FQ
(2)
FQ
(3)

...
2001

FMC
(1)

ARRUDA,
Sérgio de
Mello

2001

Alberto
Villani

Entre a inércia e a busca: reflexões sobre a formação
em serviço de professores de Física do ensino médio.

USP FE

D

EM /
ES

FN
(Acidente
de
Goiânia)
Relat.
(1)

CRUZ, Sônia
Maria Silva
Corrêa de
Souza
RODRIGUES,
Carlos Daniel
Ofugi.

2001

Arden
Zylbersztaj
n

Aprendizagem centrada em eventos: uma experiência
com o enfoque ciência, tecnologia e sociedade no
ensino fundamental.

UFSC

D

EF

2001

Maurício
Pietrocola
Pinto de
Oliveira

A inserção da teoria da relatividade no ensino médio.

UFSC

M

EM

Física Moderna E
Contemporânea;
Relatividade; Transposição
Didática

FMC

ZWIRTES, Ari.

2001

Otavio
Aloisio
Maldaner

Inserção cultural dos estudantes através da prática
pedagógica em Física com base na tecnologia.

UNIJ
UÍ

M

ES/E
M

Formação Inicial De
Professores; Ciência E
Tecnologia; Física Moderna
E Contemporânea;
Eletrônica

(2)

....
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2002
FMC

CHAVES,
Taniamara
Vizzotto.

2002

Eduardo
Adolfo
Terrazzan

Textos de divulgação científica no ensino de Física
Moderna na escola média.

UFS
M

M

EM /
ES

FQ (1)
(Teletran
sporte)

DONADELLI,
Marisilvia

2002

Exercícios de compreensão da Mecânica Quântica,
de seus fenômenos de correlação à distância e
possíveis aplicações.

USP
–
IF/FE

M

Não
ident

FMC

HERNANDES,
Cláudio Luiz.

2002

Atividades experimentais no ensino da Física
Moderna e a prática pedagógica de professores

UFS
M

M

EM

REIS, José
Cláudio de
Oliveira.

2002

Diálogos interdisciplinares: relações entre Física e
pintura na virada do século XIX para o XX.

UFRJ

D

EM

SILVA, José
Alves da.

2002

Amélia
Império
Hamburge
r
Eduardo
Adolfo
Terrazzan
Carlos
Benevenut
o Guisard
Koehler;
Roberto
Cintra
Martins
Maria
Regina D.
Kawamura

Cidadania e divulgação científica no ensino de Física.

USP
–
IF/FE

M

EM

Educação Para A
Cidadania; Divulgação
Científica; Radiações

SILVA,
Walkiria Reche
da.

2002

Osvaldo
Frota
Pessoa Jr

Inserção de tópicos da nova Física da estrutura da
matéria no ensino médio: uma proposta.

USP
–
IF/FE

M

EM

Atualização Curricular;
Ciência E Tecnologia;
Física Moderna E
Contemporânea; Estrutura
Da Matéria

AMARAL,
Elizabeth
Aparecida do.
CANATO
JUNIOR,
Osvaldo

2003

João
Zanetic

A literatura e a história da ciência no ensino de Física:
um estudo exploratório.

M

EM

2003

Luis
Carlos de
Menezes

Texto e contexto para o ensino de Física Moderna e
Contemporânea na escola média.

USP
(IF/FE
)
USP
–
IF/FE

M

EM

2003

Luiz
Orlando
de Quadro
Peduzzi

Uma discussão sobre a natureza da ciência do ensino
médio: um exemplo com a teoria da relatividade
restrita.

UFCS

M

EM

(2)

KÖHNLEIN,
Janete
Francisca Klein

FQ
(PRCN)

MOZENA,
Érika Regina.

2003

João
Zanetic

A solução de Planck para o problema da radiação do
corpo negro (PRCN) e o ensino da Física Quântica.

USP
–
IF/FE

M

ES

História Da Ciência;
Literatura; Ficção Científica;
Relatividade
Atualização Curricular;
Física Moderna E
Contemporânea; Texto
Didático; Contextualização
Ciência-Concepção;
Filosofia Da Ciência;
Módulo Didático; Física
Moderna; Relatividade
Restrita
História Da Ciência;
Epistemologia; Kuhn; Livro
Didático; Radiação Do
Corpo Negro; Planck

SAMAGAIA,
Rafaela
Rejane.

2003

Luiz
Orlando
de Quadro
Peduzzi

Física Moderna no ensino fundamental: uma
experiência com o Projeto Manhattan.

UFSC

M

EF

Cts; Aprendizagem
Centrada Em Eventos;
Física Moderna E
Contemporânea; Energia
Nuclear; Projeto Manhattan

ALMEIDA,
Fabiana Carlos
Pinto de

2004

Aguinaldo
Robinson
de Souza

Uma alternativa para o ensino de Física Quântica
Introdutória, numa perspectiva de aprendizagem
significativa, através da utilização do software "Física
Con Ordenador" e de mapas conceituais.

UNES
P

M

ES

BASSO,
Andressa Cátia

2004

Luiz O.Q.
Peduzzi

O átomo de Bohr no nível médio: uma análise sob o
referencial lakatosiano

UFSC

M

EM

Simulação Computacional;
Aprendizagem Significativa;
Mapa Conceitual; Física
Quântica; Efeito
Fotoelétrico
Física Moderna E
Contemporânea; Livro

(1)

(2)
FMC
(3)

Rad.
Ioniz. (1)
Estrut.
Da
Matéria
(1)

Física Moderna E
Contemporânea;
Divulgação Científica;
Leitura; Formação
Continuada De Professores
História Da Ciência;
Ciência E Tecnologia;
Mecânica Quântica;
Teletransporte
Atualização Curricular;
Atividades Experimentais;
Física Moderna
Ciência E Arte; Física E
Cultura; Pintura; Física
Moderna

...

2003
Relat.
(1)
FMC
(1)
Relat.

(1)
FN
(Projeto
Manhatta
n)

...
2004
Ef.
Fotoel.
(1)
At. de
Bohr
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(1)
E=mc2

PEREZ, José
Rafael Boesso.

2004

João José
Caluzi

A divulgação científica e o ensino de ciências: uma
abordagem sobre o conceito de massa-energia
relativístico.

UNES
P

M

EM

SÃO PAULO,
Colbert
Francisco.

2004

Uma perspectiva sócio-histórica do conteúdo de
Física Moderna nos livros didáticos para o ensino
médio no Brasil (1950-2000).

UFBA

M

EM

SILVA, Marcos
José da.

2004

Aurino
Ribeiro
Filho /
Olival
Freire Jr
Ernande
Barbosa
da Costa

Uma contribuição para o ensino dos postulados da
teoria da relatividade restrita para alunos do ensino
médio.

UFRP
E

M

EM

Concepção Do Aluno;
Transposição Didática;
Proposta Didática;
Relatividade

(1)
FMC
(1)

Relat.

Didático; Filosofia Da
Ciência; Átomo De Bohr
Divulgação Científica;
Física Moderna E
Contemporânea; História
Da Ciência; Relatividade;
Massa-Energia
Livro Didático;
Transposição Didática;
História Da Ciência; Física
Moderna

(1)

...

2005
Relat.

BORGES,
Mauro Duro

2005

Marco
Antonio
Moreira

Física Moderna e Contemporânea no ensino médio:
uma experiência didática com a teoria da Relatividade
Restrita

UFR
GS

M

EM

Atualização Curricular;
Física Moderna E
Contemporânea;
Relatividade Restrita

BROCKINGTO
N, José
Guilherme de
Oliveira

2005

Maurício
Pietrocola
Pinto de
Oliveira

A realidade escondida: a dualidade onda-partícula
para aluno do ensino médio

USP
–
IF/FE

M

EM

Física Moderna E
Contemporânea;
Transposição Didática;
Física Quântica

Relat.
(2)

CASTILHO,
Maria Inês.

2005

Uma introdução conceitual à Relatividade Especial no
ensino médio.

UFR
GS

M
P

EM

Rad.
Ioniz. (1)

FERREIRA,
Andréia Alves.

2005

Trieste
Freire dos
Santos
Ricci
Yassuko
Hosoume

Ensino de Física das Radiações na modalidade EJA:
uma proposta.

M

EM

FERREIRA,
Nélio Oliveira.

2005

Ernande
Barbosa
da Costa

Utilizando o ciclo da experiência de Kelly para
investigar a compreensão do comportamento dual da
luz

USP
–
IF/FE
UFRP
E

M

NI

MARTIN,
George
Francisco
Santiago.

2005

Irinéa de
Lourdes
Batista

A Física de partículas elementares nos cursos de
licenciatura em Física.

UEL

M

ES

PONCZEK,
Roberto Leon
Inácio.
TEIXEIRA,
Maria Amélia.

2005

Dante
Augusto
Galeffi
Olival
Freire Jr.

Spinoza e a Física: Ressonâncias em Einstein e a
proposta para pedagogia spinozista da teoria da
relatividade.
O contexto da descoberta e o contexto da justificativa,
e o caso da gênese da teoria da relatividade restrita
de Albert Einstein na perspectiva de Michel Paty.

UFBA

D

NI

UFBA

M

NI

Proposta Didática; Física
Moderna; Recursos
Computacionais;
Relatividade
Eja; Proposta Pedagógica;
Divulgação Científica;
Radiações
Abordagem Kellyana; Ciclo
Da Experiência; Luz;
Dualidade Onda-Partícula;
Efeito Fotoelétrico
Diretrizes Curriculares;
Licenciatura Em Física;
Física Moderna E
Contemporânea; Partículas
Elementares
Filosofia; Filosofia Da
Ciência; Spinoza; Einstein;
Relatividade
Epistemologia Da Ciência;
Einstein; Relatividade
Restrita; Michel Paty

Caos
Determiní
stico
(1)

UEMA, Soraya
Noriko.

2005

Nelson
FiedlerFerrara
Júnior

Atividades curtas multi-abordagem no ensino médio: a
dependência sensível às condições iniciais da Teoria
do Caos Determinístico

USP
–
IF/FE

M

EM

Relat.

WOLFF,
Jeferson
Fernando de
Souza.

2005

Paulo
Machado
Mors

O ensino da Teoria da Relatividade Especial no nível
médio: uma abordagem histórica e conceitual.

UFR
GS

M
P

EM

(1)

Dual.
(1)

Dual. (2)
e
EF (1)
Part.
(1)

Relat.
(3)
Relat.

2005

(4)

(5)

Recurso Didático;
Complexificação; Física
Moderna E
Contemporânea; Caos
Determinístico
Proposta Didática; Física
Moderna E
Contemporânea; Livro
Didático; Relatividade
Especial
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...
2006
FQ (1)
e
Relat. (1)

CARVALHO,
Silvia Helena
Mariano de

2006

João
Zanetic

Ciência e arte, razão e imaginação: complementos
necessários ao aprendizado de uma nova Física

USP
–
IF/FE

M

EM

Física E Cultura; Ciência E
Arte; Ciência E Sociedade;
Física Moderna

Dual.
(1)

CARVALHO
NETO, Rodolfo
Alves de

2006

Stefano
Osnaghi

Aspecto preditivo da Mecânica Clássica e da
Mecânica Quântica: uma proposta teóricometodológica para alunos do ensino médio

UFBA

M

EM

Mod.
Atôm.

LEAL,
Christiano
Carvalho

2006

Marilia
Paixão
Linhares

Modelo atômico e interação da radiação com a
matéria: concepções de um grupo de alunos do
ensino médio.

UENF

M

EM

MACHADO,
Daniel Iria.

2006

Roberto
Nardi

Construção de conceitos de Física Moderna e sobre a
natureza da ciência com o suporte da hipermídia.

UNES
P

D

EM

MEDEIROS,
Rodrigo de
Miranda
Henriques.
OLIVEIRA,
Fábio Ferreira
de.
REZENDE
JUNIOR,
Mikael Frank.

2006

Helaine
Sivini
Ferreira

Propriedades macroscópicas da matéria: uma
abordagem baseada nos aspectos estruturais.

UFRP
E

M

ES

2006

Reuber
Gerbassi
Scofano
Frederico
Firmo de
Souza
Cruz

O ensino de Física Moderna com enfoque CTS: uma
proposta metodológica para o ensino médio usando o
tópico de raios X.
O processo de conceitualização em situações
diferenciadas na formação inicial de professores de
Física.

UFRJ

M

EM

Abordagem Didática;
Epistemologia; Mecânica
Quântica;
Complementaridade
Estratégia Didática;
Atividade Experimental;
Aprendizagem Significativa
; Modelo Atômico;
Radiação
Proposta Didática;
Hipermídia; Física Moderna
E Contemporânea; MassaEnergia
Currículo; Licenciatura Em
Física; Física Moderna E
Contemporânea; Estrutura
Da Matéria
Atualização Curricular; Cts;
Física Moderna; Raio X

UFSC

D

ES

SANCHES,
Mônica
Bordim.

2006

A Física Moderna e Contemporânea no ensino médio:
Qual sua presença em sala de aula?

UEM

M

EM

SCHMITT,
Cesar
Eduardo.

2006

Marcos
Cesar
Danhoni
Neves
Basilio
Xavier
Santiago

O uso da Astronomia como instrumento para a
introdução ao estudo das radiações eletromagnéticas
no ensino médio

UFR
GS

M
P

EM

SILVA, Carlos
Magno Lima
Fernandes e.

2006

Marcílio
Colombo
Oliveros

Uma proposta para o ensino da teoria da Relatividade
Especial no nível médio

UFRN

M
P

EM

SIQUEIRA,
Maxwell Roger
da Purificação.

2006

Mauricio
Pietrocola
Pinto de
Oliveira

Do visível ao indivisível: uma proposta de Física de
partículas elementares para o ensino médio.

USP
–
IF/FE

M

EM

WEBBER,
Márcia
Cândida
Montano.

2006

Marco
Antonio
Moreira

Inserção de mecânica quântica no ensino médio: uma
proposta para professores.

UFR
GS

M
P

ES/E
M

Formação Inicial De
Professores; Física
Moderna E
Contemporânea; Recursos
Tecnológicos; Mecânica
Quântica

(1)
FMC
(1)
FMC
(2)
Raio X
(1)
FMC
(3)

FMC
(4)
FMC
(5)
Relat.
(2)
Part.
(1)

FQ
(2)

2006

Formação Inicial De
Professores;
Instrumentação Para O
Ensino; Campo Conceitual;
Física Moderna E
Contemprânea
Livro Didático;
Transposição Didática;
História Da Ciência; Física
Moderna
Recurso Didático; Física
Moderna; Astronomia;
Radiações
Eletromagnéticas
Física Moderna E
Contemporânea; Estratégia
Didática; Relatividade
Especial
Transposição Didática;
Sequência Didática; Física
Moderna E
Contemporânea; Partículas
Elementares

...
2007
FQ
(1)

ARAÚJO,
Maristela
Midlej Silva de.

2007

Nelson De
Luca
Pretto

O desenho didático interativo na educação on-line e a
prática pedagógica no ambiente virtual de
aprendizagem: um estudo de caso

UFBA

M

ES

Desenho Didático; Prática
Pedagógica; Educação
online

Nanociên
cia
(1)

CIMA,
Vanderlei
André.

2007

Sonia
Maria
Silva
Corrêa de
Souza
Cruz

Tópicos de Ciência e Tecnologia Contemporâneas na
Educação Básica: Retratos de um Desafio Docente

UFSC

M

EF

Formação de Professores,
Nanociência

FQ
(2)

CHIARELLI,
Rogerio Avila.

2007

Marco
Antonio

Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio: é
possível abordar conceitos de Mecânica Quântica?

UFR
GS

M

EM

conceitos de quântica no
ensino médio
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Fís. Part.
(1)

LOZADA,
Claudia de
Oliveira.

2007

Fís. Part
(2)

NETO,
Estevam
Rouxinol dos
Santos

2007

FMC
(1)

SONZA, Aline
Picoli

2007

Moreira
Mauro
Sérgio
Teixeira
de Araújo

O essencial invisível aos olhos: uma viagem divertida
e colorida pela estrutura da matéria através de uma
sequência de ensino-aprendizagem para a introdução
de física de partículas elementares na 8ª série do
ensino fundamental

UNIC
SUL

M
P

EF

Ensino de Física, Física
Moderna e
Contemporânea, Física de
Partículas Elementar

Mauricio
Pietrocola
Pinto de
Oliveira

Física no Brasil para o ensino médio : uma
abordagem para compreensão da ciência e da
atividade científica. 01/05/2007

IFUS
P

M

EM

ensino médio, física
moderna

Solange
Binotto
Fagan

Uma introdução de tópicos de Física Moderna no
Ensino Médio.

UNIF
RA

M
P

EM

Física Moderna, Ensino
Médio,
Ensino/Aprendizagem

2008 (17 DISSERT)

2008
Dual
(1)

ALVARENGA,
Luciano
Lewandoski

2008

Silvio Luis
Souza
Cunha

Introdução à Física Moderna no ensino médio através
da discussão do dualismo onda-partícula

UFR
GS

M
P

EM

Dualidade onda-partícula,
ensino de Física

FMC
(1)

AZEVEDO,
Maria Cristina
Paternostro
Stella de

2008

Mauricio
Pietrocola
Pinto de
Oliveira

Situações de ensino - aprendizagem: análise de uma
sequência didática de física a partir da teoria das
situações de Brousseau

USP
(FE)

M

EM

teoria das situações,
contrato didático

Relat
(1)

BARCELLOS,
Marcília Elis.

2008

João
Zanetic

Sociologia, Massa e Energia: uma reflexão sobre a
formação de pesquisadores em física

USP
(IF/FE
)

M

ES

Ensino de Física Moderna,
história e epistemologia;
Relatividade; Formação de
Pesquisadores

FMC
(2)

D'AGOSTIN,
Aline.

2008

Nilson
Marcos
Dias
Garcia

Física moderna e contemporânea: com a palavra
professores do ensino médio.

UFPR

M

ES

Atuação de professores;
Ensino de Física Moderna e
Contemporânea; Ensino de
Física; Práticas escolares;
Didática da Física

Raio X
(1)

FERREIRA,
Mário de
Jesus.

2008

Olival
Freire
Junior

O Uso Terapêutico dos Raios X e da radioatividade
na Bahia de 1905 a 2005: Uma visão da História da
Ciência.

UFBA

M

ES

Radioterapia;
Roentgenterapia;
Curieterapia

FERRY,
Alexandre da
Silva.

2008

Catia
Rodrigues
Barbosa;
Ronaldo
Luiz
Nagem

Analogias, metáforas e contra-analogias: uma
estratégia didática auxiliar para o ensino de modelos
atômicos.

CEFE
T-MG

M

EM

Mod. At.
(1)

Analogias, metáforas,
modelos atômicos, ensino
de ciências

FIGUEIREDO,
Warlisson
Gonçalves

2008

Fábio
Wellington
Orlando da
Silva

Limitações da Analogia entre Sistemas Planetários e
Modelos Atômicos.

CEFE
T-MG

M

EF

Mod. At.
(2)

Analogias e Metáforas;
Modelos atômicos; Sistemas
planetários.

Relat.
(2)

KESSLER,
Sérgio Luís

2008

João
Bernardes
da Rocha
Filho

O ensino da física moderna no ensino médio:
Necessidades e Dificuldades no Oeste Catarinense

PUCRS

M

EM

ensino de física, física
moderna, formação continuada

MAI, Ivo

2008

João
Edgar
Schmidt;
Naira
Maria

Utilizando um forno de microondas e um disco rígido
de computador como laboratório de Física

UFRP
E

M
P

EM

ensino de Física, forno de
microondas, disco rígido de
computador

Radioativ
idade
(1)

Ef.
Fotoel.
(1)
FMC
(3)
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Balzaretti
Relat.
(3)

MELO, Décio
da Silva

2008

Ernande
Barbosa
da Costa

Aprendizagem do conceito de relatividade da
simultaneidade, através do uso de um aparato
experimental.

UFRP
E

M

EM

Ensino de Física,
Relatividade da
Simultaneidade

PEREIRA,
Alexsandro
Pereira de

2008

Fernanda
Osterman
n; Trieste
Dos
Santos
Freire
Ricci

Fundamentos de Física Quântica na Formação de
Professores: Uma Análise de Interações Discursivas
em Atividades Centradas no Uso de Um
Interferômetro Virtual de Mach-Zehnder.

UFR
GS

M

ES

física quântica, formação
de professores,
sociocultural

SILVA NETO,
Jader da.

2008

Fernanda
Osterman
n; Sandra
Denise
Prado

A Física Moderna no Processo de Formação de
Técnicos na Área de Radiologia Médica.

UFR
GS

M
P

ES

Ensino de Física, dualidade
onda-partícula, ensino
técnico

SOARES,
Sabrina Maria.

2008

Marco
Antonio
Moreira

Um curso de Mecânica Quântica para professores de
Física do Ensino Médio.

UFR
GS

M
P

EM

Formação de professores,
mecânica quântica, ensino
médio

Supercon
dutividad
e (1)

SPOHR, Carla
Beatriz.

2008

Fernanda
Osterman
n

O tema da supercondutividade no nível médio:
desenvolvimento de material hipermídia
fundamentado em epistemologias contemporâneas.

UFR
GS

M
P

EM

ensino médio;
epistemologia;
supercondutividade.

FN
(1)

SORPRESO,
Thirza Pavan.

2008

Maria
José
Pereira
Monteiro
de
Almeida

Organização de episódios de ensino sobre a
"Questão nuclear" para o ensino médio. Foco no
imaginário de licenciandos

UNIC
AMP

M

ES

Formação Inicial de
Professores; Ensino de
Física;Imaginário

WERKAIZER,
Fernando
Eustáquio.

2008

Lev
Vertchenk
o

Um roteiro de Introdução aos conceitos de Mecânica
Quântica baseado na análise do experimento de
interferência por fenda dupla.

PUC
MG

M
P

EM

FQ
(3)

Física, fenda dupla Mecânica
quântica, experimento,
conceitos

Ef.
Fotoel.
(2)

VASCONCEL
OS, Francisco
Herbert Lima.

2008

José Aires
De Castro
Filho;
Mauro
Cavalcant
e Pequeno

Objeto de aprendizagem como ferramenta de
modelagem computacional exploratória aplicada ao
ensino de física.

UFC

M

EM

Modelagem Aplicada ao
Ensino, Objetos de
Aprendizagem

FQ
MachZehnder.
(1)

Dual
(2)

FQ (2)

2009 ( 9 DISSERTAÇOES)
2009
Relat
(1)

CRUZ, Roberto
Soares da

2009

Andreia
Guerra de
Moraes

Tópicos de física moderna no ensino fundamental - a
evolução do conceito de movimento, de Aristóleles a
Einstein

CEFE
T/RJ

M
P

EM
EF

Física Moderna e
Contemporânea; Estratégia
de Ensino-Aprendi

FMC
(1)

FILGUEIRA,
Sergio Silva

2009

Márlon
Herbert
Flora
Barbosa
Soares

O Lúdico no ensino de física: elaboração e
desenvolvimento de um minicongresso com temas de
física moderna no ensino médio

UFG

M

EM

Lúdico; minicongresso;
física moderna e
contemporânea

FMC (2)

KREY, Isabel

2009

Marco
Mntonio
Moreira

Implementação de uma Proposta de Ensino para a
disciplina de na Teoria dos Campos Conceituais de
Vergnaud.

UFR
GS

D

EM

Teoria dos Campos
Conceituais de Vergnaud

FMC (3)

RODRIGUES,
Márcia Helena
Freitas

2009

Jaime
Sandro da
Veiga

A Introdução da Física Moderna no Ensino Médio:
uma proposta metodológica baseada no enfoque CTS
visando a aprendizagem significativa

UNIC
SUL

M
P

EM

Introdução da Física;
metodológica baseada;
CTS
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At. Bohr
(1)

SILVA, João
Freitas da

2009

Anna
Maria
Pessoa de
Carvalho

Apropriação da linguagem científica por parte dos
alunos em uma sequência de ensino de física
moderna

USP
(IF/FE
)

M

EM

Ensino e Aprendizagem,
Física Moderna e
Linguagens

FMC (4)

SOARES,
Mirele Sousa

2009

Célia
Maria
Soares
Gomes de
Sousa;
Maria de
Fátima da
Silva
Lettere
Verdeaux

Introdução de Tópicos de Física Moderna e
Contemporânea no Ensino Médio por Meio do Estudo
de Ondas Eletromagnéticas

UNB

M
P

EM

Aprendizagem Significativa,
Ondas Eletromagnéticas

Raios X
(1)

SOUZA, Adao
Jose de

2009

Mauro
Sérgio
Teixeira
de Araújo

A Produção de Raios X e a Radioproteção
Contextualizadas por Meio de Enfoque Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS): Um Caminho para a
Inserção de Tópicos de Física Moderna e
Contemporânea (FMC) no Ensino Médio.

UNIC
SUL

M
P

EM

Produção de Raios X;
Radioproteção; Física
Moderna; Ens. Med

??
Área(s)
do
conhecim
ento:
FÍSICA
NUCLEA
R

Sousa,
Wellington
Batista de
Sousa.

2009

Elio Carlos
Ricardo

Física das radiações: uma proposta para o ensino
médio

USP
(IF/FE
)

M

EM

Ensino, Fisica, Fisica
Moderna

VALENTE,
Ligia

2009

Maria
Regina
Dubeux
Kawamura

A física moderna e contemporânea no ensino médio:
caminhos para a sala de aula

USP
(IF/FE
)

M

EM

Física - Estudo e ensino;
Física Moderna, Física
Nuclear, Ensino médio,
Currículo de ensino médio

FMC
FN
(E=mc2)

2010 ( 17DISSERTAÇOES)

2010
Astrofísic
ae
Cosmolo
gia (1)

AGUIAR,
Ricardo Rechi

2010

Yassuko
Hosoume

Tópícos de Astrofísica e Cosmologia: uma aplicação
de Física Moderna e Contemporânea no Ensino
Médio

USP
(IF/FE
)

M

EM

Física; Ensino Médio;
Astrofísica

Fís. Part.
(1)

BALTHAZAR,
Wagner
Franklin

2010

Alexandre
Lopes de
Oliveira

Partículas Elementares No Ensino Médio: Uma
Abordagem A Partir do LHC

IFRJ

M
P

EM

Física Moderna e
Contemporânea, Ensino
Médio e LHC

FQ
Teletrans
porte (1)

CAMPOS,
Carlos Alberto
de

2010

Luiz
Henrique
Amaral

A abordagem conceitual do teletransporte quântico
como tema motivador para a inserção da Física
Moderna e Contemporânea no Ensino Médio

UNIC
SUL

M
P

EM

Teletransporte Quântico;
Ensino de FMC no EM;
Tópicos de MQ

Fís. Part.
(2)

CECATO,
Silvio Cesar

2010

Luiz
Henrique
Amaral

Uma estratégia para introdução de tópicos de FMC no
EM: a utilização de textos de divulgação científica

UNIC
SUL

M
P

EM

Leitura, Física moderna e
contemporânea e ensino
médio
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Caos
Determiní
stico (1)

COELHO,
Priscila
Schmidt

2010

Nelson
FiedlerFerrara
Junior

Fractais e sistemas dinâmicos não-lineares no Ensino
Médio

USP
(IF/FE
)

M

EM

Fractais e sistemas
dinâmicos

FMC (1)

DOMINGUINI,
Lucas

2010

Vidalcir
Ortigara

O Conteúdo Física Moderna nos Livros Didáticos do
PNLEM

UNES
C

M

EM

Física Moderna,
conhecimento, livro
didático, PNLEM

Efeitos
Radiológi
cos (1)

FRATTEZI,
Patrícia Maria
Barragán

2010

Alexandre
Soares
Leal;
Eduardo
Fleury
Mortimer

CDTN

M

EM

ensino;saúde pública
internacional;
radiação;energia nuclear

FQ
(MachZehnder)
(2)

JUNIOR,
Nelson Barrelo

2010

Anna
Maria
Pessoa de
Carvalho

Argumentação no discurso oral e escrito de alunos do
ensino médio em uma sequência didática de física
moderna

FEUS
P

M

EM

Nanociên
cia e
Nanotecn
ologia (1)

LEONEL,
André Ary

2010

Carlos
Alberto
Souza

Nanociência e Nonotecnologia: Uma Proposta de Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade Para O Ensino De
Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio

UFSC

M

EM

FÍsica Moderna e
Contemporânea; Ensino
Médio

FQ
(3)

LINO, Alex

2010

Polonia
Altoé
Fusinato

Inserção de Física Moderna e Contemporânea no
Ensino Médio: A ligação entre Teorias Clássicas e
Modernas sob a perspectiva da Aprendizagem
Significativa

UEM

M

EM

Física Moderna e
Contemporânea.
Aprendizagem Significativa

FMC
(2)

LOCH, Juliana

2010

Nilson
Marcos
Dias
Garcia

Física moderna e contemporânea no planejamento de
professores de física de escolas públicas do estado
do Paraná

UFPR

M

EM

Física Moderna e
Contemporânea; Ensino de
Física; sala de aula

Relat (1)

MENEZES,
Ana Maria
Santos

2010

Andreia
Guerra de
Moraes

Teoria da relatividade geral no ensino médio: linhas
retas e curvas no caminho da física, da literatura e da
história e filosofia da ciência

CEFE
T/RJ

M
P

EM

Relatividade Geral no
Ensino Médio; História da
Ciência e Fil

FMC (3)

MONTEIRO,
Maria Amélia

2010

Roberto
Nardi

Discursos de Professores E de Livros Didáticos de
Física do Nível Médio Em Abordagens Sobre O
Ensino da Física Moderna e Contemporânea:
Algumas Implicações Educacionais

UNES
P

D

EM

Formação de professores
de Física, Análise de Livros

Caos
Determiní
stico (2)

NETO, Raul
dos Santos

2010

Rose Mary
Latini

A Teoria do Caos no Ensino Médio: caminhos para a
Inserção da Física Moderna e da Educação Ambiental

UNIP
LI

M
P

EM

Ensino De Física, Teoria
Do Caos, Educação
Ambiental

Fís. Part.
(3)

PAIVA, Josias
Rogério

2010

Representações pictóricas no ensino de física
moderna: uma construção dos alunos

USP
(IF/FE
)

M

EM

Ensino-aprendizagem;
Física moderna

FMC (4)

SILVA, João
Ricardo Neves
da

2010

Anna
Maria
Pessoa de
Carvalho
Polonia
Altoé
Fusinato

Análise da Formação Continuada de Professores
mediante participação em um grupo de
Estudos/Discussão de Física Moderna e
Contemporânea

UEM

M

ES

Formação Continuada de
Professores. Física
Moderna. Reflexão

FN (1)

SOUZA,
Alcindo
Mariano de.

2010

Auta Stella
de
Medeiros
Germano

Despertando responsabilidade social no ensino médio
através de temáticas associadas à física nuclear.

UFRN

M
P

EM

Responsabilidade Social,
Física Nuclear no Ensino
Médio

Percepção de estudantes do ensino médio sobre o
tema "radiação" e tecnologias relacionadas: idéias
informais e categorias conceituais

Legenda:
EM (Ensino Médio)
ES (Ensino Superior)
EF (Ensino Fundamental)
NI (Não Identificado)
D (Doutorado)
M (Mestrado)
MP (Mestrado Profissional)
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RESUMOS 2011 ( 20 DISSERTAÇOES)

2011
ALVES, Esdras
Garcia

2011

Helder de
Figueired
o e Paula

Um estudo multimodal de textos didáticos sobre o
efeito fotoelétrico

UFM
G

M

EM

Multimodalidades,
Semiotica, Ensino de Física
Moderna

BARROS,
Marina
Valentim

2011

Lev
Vertchenk
o

Proposta Didática Para O Ensino de Mecânica
Quântica Nas Licenciaturas: A Notação de Dirac

PUC
MG

M
P

ES

Notação Dirac. Ens. de
Mecânica Quântica nas
licenciaturas

BATISTA,
Wagner
Fonseca

2011

Cibele
Bugno
Zamboni

Determinação de parâmetros nucleares do núcleo de
Te 127: uma proposta para o ensino de física nuclear

IPEN

M

EM

ensino de física nuclear ,
espectroscopia gama
telúrio

CARDOSO,
Stênio Otávio
de Oliveira

2011

Adriana
Gomes
Dickman

Ensinando O Efeito Fotoelétrico Por Meio de
Simulações Computacionais: Elaboração de Roteiro
de Aula de Acordo Com Teoria da Aprendizagem
Significativa

PUC
MG

M
P

EM

Aprendizagem significativa,
simulação computacional

CORDEIRO,
Marinês
Domingues

2011

Luiz
Orlando
de Quadro
Peduzzi

Dos Curies a Rutherford: aspectos históricos e
epistemológicos da radioatividade na formação
científica

UFSC

M

ES

Filosofia e História da
Ciência; Formação de
Professores

FILHO, Edson
Cesar Marques

2011

Marcelo
Alves
Barros

Crenças de futuros professores de física em contexto
de inovação curricular: o caso de um curso de física
moderna e contemporânea no ensino médio

IFUS
P

M

EM

Fís. - Est. e Ens., Curr. Ens.
Médio, Form. Profs., Fís.
Mod

GOMES,
Emerson
Ferreira

2011

O romance e a teoria da relatividade: a interface entre
literatura e ciência no ensino de física através do
discurso e da estrutura da ficção

IFUS
P

M

Não
ident
.

Fís. - Est. e Ens., T.
Relativ., Romance,
Semiótica, A. Disc

GOMES,
Valdenes
Carvalho

2011

Luís Paulo
de
Carvalho
Piassi
Morgana
Ligia De
Farias
Freire

O Uso de Simulações Computacionais do Efeito
Fotoelétrico no Ensino Médio

UEPB

M
P

EM

ensino de física, efeito
fotoelétrico, simulação

Nanociên
cia e
Nanotecn
ologia (2)

GRANADA,
Mateus de
Almeida

2011

Solange
Binotto
Fagan

Propriedades Ópticas de Matérias no Ensino Médio
por meio da Nanociência

UNIF
RA

M
P

EM

Nanociência e
Nanotecnologia, Módulos
Didáticos, Ensino/Apre

Fís. Part.

MAIA, Marcilon
Chaves

2011

Carlos
Alberto
Santos De
Almeida

Uma Abordagem do Modelo Padrão da Física De
Partículas Acessível a Alunos do Ensino Médio

UFC

M
P

EM

modelo padrão, partículas
elementares, ensino médio

MARTINS,
Renata
Lacerda
Caldas

2011

Marilia
Paixão
Linhares

Estudo Dos Modelos Mentais Elaborados Por Alunos
Do Proeja Sobre Temas De Física Moderna:
Contribuições Para O Planejamento Do Ensino E
Como Ferramenta De Meta-Cognição

UENF

D

EM

modelos mentais, Fisica
Moderna, aprendizagem

MORAES,
Angelita Vieira
De Morais

2011

Andreia
Guerra de
Moraes

O Conceito De Energia Através Da História: A História
E A Filosofia Da Ciência Como Caminho Para Inserir
Física Moderna E Contemporânea Na Primeira Série
Do Ensino Médio

CEFE
T /RJ

M
P

EM

FMC; HFC; Energia

PEREIRA,
Julien Lopes

2011

Andreia
Guerra de
Moraes

Controvérsia Entre O Modelo Corpuscular E
Ondulatório Da Luz: Um Caminho Para O Ensino Da
Óptica No Nível Médio

CEFE
T/RJ

M
P

EM

Ensino de Óptica; História e
Filosofia da Ciência; Física
m

At. Borh
espectros
copia

PORTO,
Cleovam da
Silva.

2011

Cássio
Costa
Laranjeira
s

Espectroscopia: Enfretando Obstáculos E
Promovendo Rupturas Na Inserção Da Física
Moderna E Contemporânea No Ensino Médio

UNB

M
P

EM

espectroscopia, física
moderna, formação de
professores

FMC

POTENZA,
Bruna Graziela
Garcia

2011

Maria
Regina
Dubeux
Kawamura

Formação inicial de professores e a Física Moderna:
articulações para um desempenho autônomo

IFUS
P

M

ES

Ensino de Física, Física
Moderna, Formação de
Professores

ROCHA, Diego
Marceli

2011

Elio Carlos
Ricardo

Crenças de autoeficácia e práticas docentes: uma
análise de professores de física em um contexto de

IFUS
P

M

ES

Crença Autoeficácia,
Práticas Doc., FMC, Inov.

Ef. fotoel.
1
FQ
1
FN
fontes
radioativa
s
Ef.
Fotoel.
2
FN
Radioativ
idade
Fís.Part.
(1)
Nanociên
cia (1)
Relat
1
Ef.
Fotoel.
3

(2)

Dual
1

FMC
1

Dual
2

2

FMC
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3

inovação

Relat

Curriculares

RODRIGUES,
Carla Moraes

2011

Inês Prieto
Schmidt
Sauerwein

A inserção da Física Moderna no Ensino Médio aliada
a tecnologia do Sistema de Posicionamento Global
(GPS)

UFS
M

M

EM

Teoria da Relatividade
Restrita, GPS, Ensino
Médio

LASER

SEIBT, Claudia

2011

Eniz
Conceição
Oliveira;
Marlise
Heemann
Grassi

O laser em nossa vida: uma proposta de inserção da
Física Moderna em sala de aula

UNIV
ATES

M
P

EM

Ensino de Física, pesquisa,
LASER

Radiaçõe
s
Ionizante
s

SILVA,
Everson
Coutinho da

2011

Maria
Cristina
Penido
Martins

As Radiações Ionizantes na Formação do Professor
de Física: um olhar nas revistas especializadas

UFBA

M

ES

Radiações Ionizantes,
Ensino de Física

FMC

SILVA,
Marcelo
Pereira da

2011

Marcelo
Alves
Barros

Os saberes docentes de futuros professores de física
num contexto de inovação curricular: o caso da física
moderna e contemporânea no ensino médio

IFUS
P

M

EM

Ens. Física, Form.
Professores, Saberes
Docentes, FMC

2

4

(Temas dos trabalhos, distribuídos por anos: Dissertações e Teses

Ano de Defesa

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Nº de trabalhos

FMC
1
Relatividade
Energia Relativística
Física Quântica (mecânica Quântica)
F.Q. teletransporte
Radiação do corpo negro (PRCN)

2
1
2
3
5
1
3
2
1
4
4
6
5
5
10
12
6
17
9
17
20

2

1

ANEXO

1

1 2
1
1 1 1

1 1
1

2 3 1 1
5 1 3 5 4 4 35
1
2 1 5 2
3 1 1 2 21
1
1
1
2 2 1
1
10
1
1
2
1
1
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1

Lei de Planck
efeito fotoelétrico
Raios X
FQ interferômetro Mach-Zender
FQ notação de Dirac
Dualidade onda-partícula
Modelo atômico
Rutherford e o de Bohr

1
1

1 1
1

1

1

1

1

2

1

2

Física do estado sólido
Laser
1
Supercondutividade
1
Novos materiais: macromoléc.
Nanociência/nanotecnologia
1
1
1
Física Nuclear
Radioatividade
1
Reatores nucleares
1
1
Ef biológicos/ Rad. ionizantes
1
1
Física das partículas
(Partículas elementares)
1
Raios cósmicos
Astrofísica e cosmologia
1
“Caos determinístico”
Tabela 9.3: Distribuição dos trabalhos defendidos, ao longo dos anos, em

2
2
3 8
1
1 1
4
1
1
2
1 1
1
2 1
1
8
1
3
2 0
9
3
1 0
1
1
2
1
1 2 1
1 1 1 1 4
1
7
1
1 1 1
1 2
3 2
4
10
1
0
2
1
função

1

Ano de defesa
FMC
Relatividade
Energia Relativística
Física Quântica (mecânica Quântica)
F.Q. teletransporte
Radiação do corpo negro (PRCN)
Lei de Planck
efeito fotoelétrico
Raios X
FQ interferômetro Mach-zender
FQ notação de dirac
Modelo atômico (Nuclear)
de Rutherford e o de Bohr

2

Nº de trabalhos

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2
1
2
3
5
1
3
2
1
4
4
6
5
5
10
12
6
17
9
17
20

do conteúdo.

1

1 2
1

1

1 1
1

1 1 1

2 3 1 1
5 1 3 5 4 4
1
2 1 5 2
3 1 1 2
1
1

2 2 1
1

1
1

1
1

1
1

1 1
1

1

2
3
1 1
1
1
1
2 1
1

1

1

1

1
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Dualidade onda-partícula
Dual. Interpret. epistemologia

1

2 1

1

3

2

2

Aplicações: Estrut. espectro das
moléculas
Laser

1

Física do estado sólido
Supercondutividade
Estrut. Matéria: novos materiais:
macromoléc.
Nanociência/nanotecnologia
Física Nuclear
Radioatividade
Reatores nucleares
Ef biológ
Física das partículas
(Partículas elementares)
Raios cósmicos

1

1

1

1

1

1 1 1 1
1

1
1

1 1 2

3 2

1
1

Astrofísica e cosmologia
OUTROS
1

Estrut. Matéria: novos materiais:
macromoléc.
Radiações ionizantes/ ef. radiológ
Caos determinístico
Nanociência/nanotecnologia

1

1
1
1

Anexo 9: Temas dos trabalhos, distribuídos ao longo dos anos.
(Mestrados Acadêmicos e os Profissional)

FMC
Relatividade
Energia Relativística

1 1 1 2 1 1
2 1
1

Acadêmico
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Temas x Ano de defesa

Profissional
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

MESTRADOS: Profissional x
Acadêmico

4
3 1

2 3 4 3
3
2

429

1 1
2
1 2

Física Quântica (mecânica Quântica)
F.Q. teletransporte
Radiação do corpo negro (PRCN)
Lei de Planck
efeito fotoelétrico
Raios X
FQ interferômetro Mach-zender
FQ notação de dirac
Modelo atômico (Nuclear)
de Rutherford e o de Bohr

1

1

1 2
1

2

1

1

2
1
1

1

3

Dualidade onda-partícula
Dual. Interpret. epistemologia
Aplicaçoes: Estrut. espectro das
moléculas
Laser

1
1

1

1

2 1

1
1

2 1

1

1

Física do estado sólido
Supercondutividade

1
1

Física Nuclear
Radioatividade
Reatores nucleares
Física das partículas
(Partículas elementares)
Raios cósmicos

1

1

1 1
1

2 1

1 1 1

1

1 1

1

Astrofísica e cosmologia
OUTROS
Estrut. Matéria: novos materiais:
macromoléc.
Radiações ionizantes/ ef. radiológ
Caos determinístico
Nanociência/nanotecnologia

1
1

1
1

1

1 1
1
1 1
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