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RESUMO 

 

Apresenta-se neste trabalho uma proposta de inserção da Física Moderna e 

Contemporânea ao currículo da escola média, de forma integrada aos demais campos e 

aspectos da Física, tendo como referências textos com contextos, a concepção do 

conhecimento em rede e o aprendizado a partir do desenvolvimento de competências e 

habilidades. 

Essa proposição é ambientada pela análise de trabalhos acadêmicos e documentos 

educacionais oficiais que revelam uma preocupação crescente, por parte de educadores, com a 

inclusão da nova Física na escola média, por sua importância prática e cultural. 

Para auxiliar a análise do papel de conexão entre os diversos campos da Física, e 

desta para com outras disciplinas, que pode ser desempenhado pela Física Moderna e 

Contemporânea, são trabalhados alguns conceitos e instrumentos teóricos como texto, 

contexto, hipertexto, rede de significados, competências e habilidades. 

Como ilustração da inserção curricular proposta, são analisados diversos trechos de 

uma coletânea de fascículos destinados à escola média, bem como o texto dessa coletânea, 

especialmente voltado à apresentação da nova Física. Para melhor explicitar os avanços e as 

limitações desse texto, outros livros destinados à escola média que abordam o mesmo tema 

são analisados e comparados. 

Procura-se demonstrar que uma inserção contextualizada de Física Moderna e 

Contemporânea na escola média é mais eficaz com base em uma reformulação curricular 

ampla, em vez de um mero acréscimo de mais uma divisão no já amplo elenco da Física 

tradicionalmente apresentada. 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 

This work presents a proposal of insertion of the Modern and Contemporary Physics 

in the curriculum of the secondary school. This innovation is connected to the other fields and 

aspects of Physics and, in its general approach, makes use of texts with contexts, knowledge 

as a network and the learning process focused in the development of competences and skills. 

This proposal is supported by the analysis of some academic works and educational 

official guidelines, which reveal a growing concern of educators with the inclusion of this 

new Physics in secondary school teaching, for its practical and cultural importance. 

To back the analysis of the role which can be performed by the Modern and 

Contemporary Physics, in connecting several fields of Physics and these to other branches of 

knowledge as well, some concepts and theoretical tools are worked up such as text, context, 

hypertext, network knowledge, competences and skills. 

As to illustrate the proposed curricular insertion, several parts of a set of secondary 

school short books are analyzed, including one of them specifically intended to deal with the 

new Physics. To make more explicit the advances and limitations of this text, other secondary 

school books with similar goals are analyzed and compared. 

An attempt is then made to show that a contextualized learning of Modern and 

Contemporary Physics at secondary school is better served by a full remaking of the whole 

curriculum, instead of just coupling one more set to the already wide list of the traditionally 

studied subjects. 
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INTRODUÇÃO 

 

Início de 1985. Sexto semestre do curso de Física para a turma com ingresso em 

1982 na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Curso de Mecânica Quântica I para o 

bacharelado. Estudo dos “poços quadrados” e outros temas e tópicos formais. Reprovação 

para a grande maioria da turma, incluindo vários alunos com um bom histórico escolar até 

aquele curso. Entre eles, eu. Na porta do corredor de acesso à sala dos professores, um cartaz 

ganhou fama: o professor responsável pelo curso estava caricaturado e dava um pontapé no 

traseiro de um aluno, mandando-o para a licenciatura; acima, um título dizia bem-vindo ao 

campo de “Algebritz”, certamente em alusão a Auschwitz. 

Não apenas por esse episódio, mas também por ele, decidi terminar primeiro os 

créditos referentes ao curso de licenciatura e deixar para depois, se fosse possível, o término 

do bacharelado. Por diversos acontecimentos pessoais, tal possibilidade acabou não existindo 

e minha carreira de professor teve início. Nos primeiros anos, minhas aulas, consideradas 

boas por alunos e coordenadores educacionais, eram centradas na resolução numérica de 

problemas relativos à Física clássica, especialmente à Mecânica newtoniana, seguindo, em 

essência, o rumo de minha formação na UFSCar. 

O contato com o material do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física da 

Universidade de São Paulo (GREF) foi um marco para iniciar um processo de mudanças em 

minha prática docente, que continua até hoje. Em especial, as atividades propostas no livro e 

apostilas relacionadas ao Eletromagnetismo despertaram-me curiosidades que, para muitos, 

surgem bem mais cedo e, com freqüência, passei a ser visto desmontando aparelhos elétricos 

e eletrônicos para entender como funcionavam. O processo intensificou-se com o gosto pela 

informática e montagem de computadores. 
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Transistores, diodos e circuitos integrados são alguns dos dispositivos presentes em 

aparelhos de nosso uso cotidiano, cujo funcionamento explica-se por teorias desenvolvidas no 

século XX. É certo que, durante a graduação, estudei a base dessas teorias e realizei 

experimentos relacionados ao assunto, mas, somente então, começava a fazer sentido e, 

juntamente com a leitura de livros ou artigos em revistas e jornais, somada às curiosidades 

que meus alunos manifestavam, com freqüência cada vez maior, sobre computadores, buracos 

negros, Teoria da Relatividade e outros assuntos do gênero, fui criando uma concepção de que 

era necessário aprender e ensinar Física moderna na escola média. 

O incentivo decisivo veio de quem seria, no futuro, o orientador da presente 

dissertação. Em 1998, compareci a duas palestras do programa Jornada Científica –1998 

realizada pelo Centro Universitário Maria Antônia – USP. Em uma delas, com título Física e 

visão de mundo, o Prof. Dr. Luís Carlos de Menezes, do Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo (IFUSP), doravante chamado Menezes, fez uma ampla descrição da Física como 

um todo e de sua relação com o cotidiano, deixando evidente a necessidade de levar à escola 

média alguns aspectos das modernas teorias. Pouco tempo depois, eu já fazia parte do 

programa de mestrado ao qual esta dissertação se reporta. 

Dentro desse programa, duas experiências bastante diferentes fortaleceram minha 

intenção de estudar e formular propostas de reformulação curricular no ensino de Física. A 

primeira delas, muito gratificante, foi a oportunidade em participar como co-autor, junto com 

Menezes, de fascículos de Física para as Escolas Associadas1. Conforme escrevíamos, fui 

tendo a percepção de que o problema da Física estudada na escola média não se restringe à 

necessidade de inclusão das modernas teorias, mas também da própria reformulação do ensino 

das teorias clássicas, normalmente passadas ao aluno através de textos sem contexto. 

                                                           
1 Pueri Domus Escolas Associadas 
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Quanto à outra experiência, trata-se da disciplina, então de caráter obrigatório, que 

tive de cursar: Mecânica Quântica I. Logo na primeira prova, a história parecia se repetir: 

minha nota, 4,5, acima da média da classe, parecia indicar o caminho de uma reprovação da 

maioria dos alunos. Prêmio de consolação: o árduo trabalho em resolver as listas semanais de 

exercícios, muitas vezes decifrando cópias de respostas de alunos que cursaram a disciplina 

no ano anterior, proporcionou-me o aprendizado das técnicas de resolução de exercícios de 

Álgebra Linear aplicados à Mecânica Quântica. Como resultado, a nota da segunda prova foi 

8,7 e, junto com as listas e com uma distribuição gaussiana dos conceitos por parte do 

professor, recebi a menção “A”. 

Se a primeira experiência fez-me perceber que a questão era mais ampla, a segunda 

convenceu-me de que no ensino superior também havia graves problemas no ensino de FMC 

e, provavelmente, de toda a Física, devendo, portanto, ser reformulado desde as universidades 

até a escola média. Da mesma forma que não vejo aprendizado significativo em cálculos e 

mais cálculos de cinemática no ensino médio, não vejo sentido em cursos universitários que 

tratam o aprendizado da Física como um processo mecânico de treinamento de habilidades 

físico-matemáticas. Deixo claro que não se trata de nenhuma aversão pessoal à Matemática. 

Muito pelo contrário, tenho gosto pelo cálculo e vejo a Matemática como a ferramenta 

essencial  da Física, para modelar a natureza; o que acho equivocado é condicionar o aluno a 

calcular e calcular, sem refletir sobre o sentido de tais cálculos e sem sequer compreender 

seus resultados. 

Essa descrição de parte de meu histórico de vida e de algumas opiniões pessoais têm 

como objetivo esclarecer a evolução de meu interesse pelo tema da presente dissertação e 

como, hoje, encaro o problema sob um ponto de vista muito mais amplo, com várias 

possibilidades de prosseguimento da pesquisa e de elaborações de propostas curriculares para 
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o ensino de Física, seja no âmbito da escola média, dos cursos universitários, ou mesmo dos 

cursos de pós-graduação.  

Dentro desse contexto, esta dissertação tem como enfoque apresentar uma proposta 

de inserção da “nova” Física no currículo da escola média, de forma integrada ao aprendizado 

da Física tradicionalmente trabalhada neste nível de ensino e ao cotidiano do aluno. Assim, 

uma discussão sobre a problemática energética pode ser aproveitada como o contexto 

necessário para a apresentação, ao aluno do primeiro ano do ensino médio, de um texto sobre 

o processo de fissão e fusão nuclear que, mais tarde, poderá ser analisado sob o contexto da 

astrofísica estelar ou das radiações, sem a necessidade de aguardar que este aluno compreenda 

a base de toda a Física clássica para, somente então, ao final do terceiro ano da escola média, 

ser capaz de aprender a Física desenvolvida durante o século XX. 

Aliás, devido à evolução tecnológica no mundo contemporâneo, fenomenologias 

normalmente tratadas como clássicas se confundem com as modernas, haja vista o aparelho 

de telefonia celular, cujas ondas eletromagnéticas, “clássicas”, são codificadas e decodificadas 

por circuitos integrados, “modernos”. Desse modo, para melhor representar a inserção 

curricular pretendida, adotou-se no título e em todo o texto que segue, a expressão Física 

Moderna e Contemporânea (FMC) em vez de apenas Física moderna. 

Da mesma forma que uma concepção interdisciplinar do processo de ensino-

aprendizagem não pressupõe a inexistência de disciplinas, não se pretende - em prol de uma 

visão integrada de toda a Física - extinguir a unidade conceitual dos campos em que ela vem 

sendo tradicionalmente dividida. Apesar do tratamento em rede do conhecimento físico que 

marca o conjunto dos textos elaborados para as Escolas Associadas, o fascículo Radiações, 

materiais, átomos e núcleos, disposto no apêndice deste trabalho, trata especificamente da 

apresentação da FMC ao jovem da escola média, com os demais fascículos dando ênfase ao 

que se chama de Física clássica. O que se destaca é que o trabalho com contextos reais, por si 
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só, já impõe de forma natural tanto a interdisciplinaridade como a conexão entre os campos 

conceituais da Física. 

A proposta aqui apresentada e defendida não pretende ser uma panacéia que salvará 

do atraso o ensino da Física, e deve ser entendida como uma das muitas possibilidades de se 

levar a FMC à escola média. Nesse sentido, no início do primeiro capítulo, é traçado um 

panorama dos trabalhos acadêmicos publicados sobre o tema, com atenção especial às 

perspectivas para a mudança curricular apontadas, dez anos atrás, por Terrazzan (1994), à 

avaliação de Ostermann (2000) quanto à tendência atual em nível mundial para a inserção da 

FMC no currículo da escola média e à retrospectiva do movimento Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) desenvolvida por Souza Cruz (2001). 

Em seguida, são analisadas as orientações para a inserção da FMC na escola média 

presentes, de forma implícita ou explícita, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

de 1996 (LDB), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 1998  

(DCNEM), nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e no 

PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+). Fechando o capítulo, que procura demonstrar a existência de 

um contexto favorável para a mudança curricular proposta, é enfatizada a necessidade cultural 

em se aprender FMC, haja vista sua influência no meio artístico e na visão de mundo do 

homem moderno. 

A já sinalizada visão integrada de inserção curricular é explicitada no segundo 

capítulo, em que se proporciona uma visão do conjunto dos fascículos de Física elaborados 

para o ensino de nível médio das Escolas Associadas e da atuação da FMC como articuladora 

de diversas conexões entre tais fascículos e destes com textos de outras disciplinas. 

Precedendo tal apresentação e contextualizando-a teoricamente, é feita uma análise das 

contribuições de Levy (1993 e 1999) sobre as características de textos, contextos e 
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hipertextos, de Machado (1995), acerca da construção do conhecimento, a partir do 

estabelecimento de feixes de relações entre os nós de uma rede de significados e dos PCN+ 

com relação à organização curricular, a partir do desenvolvimento de competências e 

habilidades e de temas estruturadores. 

O terceiro capítulo é dedicado à descrição e avaliação dos avanços e limitações de 

Radiações, materiais, átomos e núcleos. Para melhor efeito comparativo, tal estudo é 

precedido de uma análise de outros textos também destinados à escola média e que abarcam a 

FMC, de forma contextualizada ou não. 

No quarto e último capítulo, é apresentada uma conclusão do presente trabalho, com 

sua síntese retrospectiva e um conjunto de desafios e perspectivas de sua continuidade. 
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I – UM CONTEXTO FAVORÁVEL 

 

Com intenção de contextualizar a proposta desta dissertação, neste capítulo, serão 

descritos e comentados trabalhos acadêmicos e documentos educacionais oficiais que 

demonstram a existência de uma preocupação crescente, por parte de educadores, com a 

inclusão da FMC na escola média. Ao final, teço alguns comentários sobre a FMC, como um 

importante elemento da cultura humana. 

 

I.1 – Antes tarde do que nunca 

 

Ainda que tardiamente, pode-se dizer que agora, inaugurado o século XXI, já 

existem várias proposições de inclusão da Física do século XX, no currículo da escola média2, 

e mesmo de algumas experiências concretas em sala de aula. Em grande parte, tais propostas 

são frutos de trabalhos acadêmicos pontuais, muitas vezes contraditórios entre si, como é 

comum a qualquer área de pesquisa em fase inicial de desenvolvimento. 

Longe de procurar uma reorganização total e de uma (re)leitura que esgote a análise 

de tais trabalhos, pretende-se apresentar um panorama do material acumulado na área, de 

forma a orientar o leitor quanto à inserção do presente texto nesse contexto acadêmico. Nesse 

sentido, ganham destaque as teses de doutorado de Terrazan (1994) e de Ostermann (2000). 

A partir de uma crítica a quase totalidade dos livros didáticos de Física destinados à 

escola média, tanto em âmbito nacional quanto internacional, como meros reprodutores de 

uma seqüência conservadora do conteúdo de Física, Terrazzan analisa em maior profundidade 

alguns projetos de ensino nacionais e estrangeiros. Inovador tanto quanto à ordenação dos 

                                                           
2 Há testemunhos de que, há cerca de duas décadas, o Prof. João Zanetic, do IFUSP, costumava dizer que era 
preciso começar a “ensinar a Física do século XX, antes que ele se acabe”. Pelo visto, não deu tempo... 
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tópicos de Física clássica, quanto à introdução de temas de FMC, o projeto do GREF (1993-

1995) ganha destaque nacional. Com relação aos projetos internacionais, Terrazzan descreve 

quatro trabalhos de grande repercussão desenvolvidos nas décadas de 60 e 70, dois norte-

americanos, o Physical Science Study Comittee (PSSC) e o Harvard Project Physics (HPP), 

que apresentam tópicos de FMC, ao final da coleção, e dois ingleses, o Nuffield Science 

Teaching Project (NSTP) que mescla tais conteúdos com os da Física clássica, e o Nuffield 

Advanced Science (NAS), um nível avançado do NSTP em que se aprofundam tópicos da 

FMC. 

Quanto à questão metodológica, Terrazzan verifica a existência de três vertentes para 

a introdução de FMC na escola média. Em uma delas, Gil e Solbes (1993) da Universidade de 

Valência, Espanha, propõem a exploração dos limites dos modelos clássicos, a fim de que o 

aluno possa entender a crise vivida pela Física clássica no fim do século XIX e sua superação 

com o nascimento de uma nova concepção científica. Pelo contrário, para Fishler e Lichtfeldt 

(1992), da Universidade Livre de Berlim, Alemanha, devem-se evitar referências aos modelos 

semiclássicos, já que eles confundem o pensamento do estudante em seu aprendizado dos 

conceitos e modelos utilizados na Física Quântica. Uma metodologia intermediária é a 

expressa por Arons (1990), da Universidade de Washington, EUA, que respeita a evolução 

histórica dos conceitos físicos, mas defende uma seleção cautelosa de conteúdos que permita 

ao aluno ter uma noção básica de conceitos essenciais da FMC, como elétrons, fótons, núcleos 

e estrutura atômica, evitando tudo o que não for necessário para se atingir o “clímax” do 

assunto. 

Como conclusão, Terrazan propõe ao professor da escola média uma postura de “[...] 

abertura para a adoção da metodologia mais adequada ao desenvolvimento de cada área 

temática, e não uma exclusividade metodológica para desenvolver todo e qualquer tópico de 

uma programação didática” (TERRAZAN, 1994, p. 82). Para ele, a história da ciência, as 
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múltiplas abordagens metodológicas e a reflexão contínua sobre sua prática pedagógica são 

importantes ferramentas para que o professor desenvolva uma estratégia didática inovadora, 

baseada no conhecimento em rede, aspecto fundamental para a compreensão da maneira 

desenvolvida pela FMC de pensar sobre os fenômenos: 

Em suma, esta nova concepção do conhecimento como rede de significações 
é que propiciará a inclusão dos temas relativos à física moderna e 
contemporânea nos currículos escolares da escola média, de modo orgânico, 
profundamente vinculado ao tratamento da chamada física clássica. Além 
disso, a partir desta concepção estamos a caminho de um tratamento também 
moderno/atualizado da Física como um todo (TERRAZAN, 1994, p. 145). 

Quase uma década após o trabalho de Terrazzan, a FMC ainda parece distante da sala 

de aula. Tal fato pode ser indiretamente constatado pela revisão da literatura, feita por 

Ostermann (2000) há poucos anos, referente ao ensino de FMC na escola média, abrangendo 

desde os primeiros trabalhos sobre o tema, em fins da década de 70, até o princípio de 2000. 

A autora, identifica apenas oito diferentes relatos sobre a aprendizagem em FMC de alunos 

secundaristas, a partir da aplicação de propostas que, em sua quase totalidade, são pontuais 

quanto à abrangência do tema discutido ou ao número de alunos e tempo de aplicação ou ao 

conjunto desses fatores. 

A natureza quântica da luz foi o tema do trabalho de Pinto e Zanetic (1999), 

desenvolvido em algumas aulas em uma escola de São Paulo. A Física dos raios cósmicos foi 

o tema central escolhido por Pereira (1997) para apresentar a FMC a alunos de ensino médio 

através de palestras em diferentes escolas, resultando na produção de um vídeo visto por 

centenas de estudantes. Coelho (1995) ministrou um curso de extensão de curta duração a um 

grupo de alunos em uma escola de Mato Grosso, em que se discutiu a natureza quântica das 

radiações, átomos e elétrons, abrangendo desde o problema do corpo negro até o princípio de 

exclusão de Pauli, passando por barreiras, degraus e poços de potencial. 

Diversos tópicos de Física Quântica, distribuídos em cerca de 25 horas de trabalho, 

foram testados na Itália, por Stefanel (1998), com alunos da última série da escola secundária. 
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Também experimentada junto a alunos secundaristas, de uma escola de Turim, Cuppari e 

colaboradores (1997) ministraram algumas aulas com foco no conceito quântico de “ação” e 

na apresentação qualitativa da constante de Planck. Fischer e Lichtfelt (1992) descrevem a 

aplicação em alguns cursos secundários de Física de Berlim, Alemanha, de uma unidade 

didática em que se evitaram referências à Física clássica e discutiram-se, entre outros temas, 

difração de elétrons, princípio da incerteza e análise espectroscópica. Eijkelhof e 

colaboradores (1984) relatam uma experiência de ensino na Holanda em que uma unidade 

didática, cujo tema era armamento nuclear, foi aplicada de forma satisfatória como 

componente de um currículo de ênfase na temática Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Partindo da revisão das principais contribuições da Física clássica, o grupo espanhol de Gil e 

Solbes (Gil e Solbes, 1993; Solbes et al., 1987; Gil et al., 1987, 1988) apresenta a FMC como 

necessária para explicar problemas não resolvidos pela Física clássica, através de um 

programa completo de atividades experimentado com duas centenas de alunos. 

Ainda que sejam poucas e limitadas as publicações sobre experiências do ensino de 

FMC a estudantes secundaristas, os ventos da modernidade parecem empurrar a academia em 

direção a uma maior preocupação quanto ao tema. Em sua pesquisa bibliográfica, Ostermann 

(2000) relaciona diversos trabalhos que apresentam justificativas para a atualização curricular, 

seja com a identificação da curiosidade do aluno pelo tema, seja quanto à necessidade do 

domínio básico de alguns conceitos de FMC para compreender o mundo moderno, tanto do 

ponto de vista tecnológico, como sociocultural. Além disso, observa-se que já existem, 

também, diversos trabalhos relativos a temas de FMC, como divulgação científica ou 

bibliografia de consulta, embora nem sempre elaborados com uma linguagem adequada: 

Embora os trabalhos citados representem o preenchimento de uma lacuna 
importante que existe em termos de materiais de FMC, muitas vezes, alguns 
pecam por serem muito densos e demandarem conhecimentos prévios que, 
em geral, o público-alvo não possui (professores de ensino médio, 
pesquisadores em ensino, não especialistas nas áreas). Além disso, muitas 
áreas importantes de FMC estão pouco exploradas nas publicações. Sendo 
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assim, é preciso aumentar o número de tópicos de FMC que os textos 
abordam e elaborá-los de uma maneira mais crítica e com maior 
comprometimento com a melhoria do ensino médio (OSTERMANN, 2000, 
p.26). 

Além do estudo bibliográfico, Ostermann relata o resultado da pesquisa que fez com 

cerca de 100 profissionais, entre físicos teóricos e experimentais, pesquisadores em ensino de 

Física e professores de Física do ensino médio, de diversas regiões do Brasil, sobre as 

opiniões que tinham acerca dos tópicos de Física contemporânea3 a serem ensinados nas 

escolas médias: 

Em síntese, os seguintes temas de Física Moderna e Contemporânea foram 
apontados [...] nesse estudo, como os de “consenso” para possível inclusão 
no currículo de Física do ensino médio: efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, 
leis de conservação, radioatividade, forças fundamentais, dualidade onda-
partícula, fissão e fusão nuclear, origem do universo, raios X, metais e 
isolantes, semicondutores, laser, supercondutores, partículas elementares, 
relatividade restrita, Big Bang, estrutura molecular, fibras ópticas 
(OSTERMANN, 2000, p.75). 

Como conclusão, Ostermann faz duas considerações: 

Os professores de Física do ensino médio, nesta metodologia4, revelaram-se 
o grupo menos engajado na discussão. Pela nossa experiência nas escolas, 
percebemos que há muita resistência por parte deles com respeito à 
atualização curricular, principalmente, por implicar uma significativa 
reformulação nos conteúdos usualmente trabalhados e um investimento no 
estudo de tópicos mais atuais. 

Não há uma definição de consenso acerca do que é Física Contemporânea e 
como distingui-la da Física Moderna. Pela lista obtida ao final do estudo, vê-
se que há tópicos modernos mesclados a contemporâneos. Até mesmo temas 
de Física Clássica apareceram nesta pesquisa. Nossa preocupação, do ponto 
de vista do ensino, foi a de incorporar temas contemporâneos. É claro que 
estes, em geral, demandam conhecimentos clássicos e modernos 
(OSTERMANN, 2000, p.150-151). 

                                                           
3 A autora considera que “é possível, sem muito rigor, dividir a Física em: Clássica (até o final do século XIX), 
Moderna (final do século XIX até a década de 40 do século XX) e Contemporânea (aproximadamente, da década 
de 40 em diante)” (OSTERMANN, 2000, p.2). 
4 A metodologia utilizada foi a técnica Delphi, que consiste na elaboração de um questionário inicial enviado a 
um grupo respondente, seguido de sua reelaboração e reenvio do questionário após o retorno das respostas. 
Durante o processo é garantido a cada respondente a oportunidade de reavaliar suas respostas originais, tendo 
como base o exame das respostas do grupo. Procura-se, assim, “permitir que um grupo de indivíduos, como um 
todo, enfrente um problema complexo” (OSTERMANN, 2000, p.41). 
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 Em sua tese, Ostermann também apresenta dois materiais instrucionais relativos a 

tópicos contidos na lista de “consenso” acima referida - supercondutores e partículas 

elementares - e analisa a aplicação destes textos em quatro escolas de ensino médio, por 

estagiários da disciplina Prática de Ensino de Física oferecida, em 1998, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), ministrada pela própria pesquisadora. Dentre as várias 

implicações comentadas pela autora sobre o resultado satisfatório desses estágios, destaco: 

Os resultados apontam para a asserção de que deveria haver mais Física 
Contemporânea no ensino médio e menos “fósseis” de Física Clássica. Os 
alunos podem aprendê-la se os professores estiverem adequadamente 
preparados e se bons materiais instrucionais estiverem disponíveis. Com 
isso, os jovens podem ter uma escolarização de nível médio em Física 
atualizada e mais coerente com um pleno exercício da cidadania na 
sociedade contemporânea (OSTERMANN, 2000, p.154). 

A julgar pelo ritmo crescente de publicações relacionadas ao ensino de FMC na 

escola média, nos últimos anos, é natural concordar com Ostermann quanto à “[...] tendência 

nacional e internacional de atualização dos currículos de Física” (OSTERMANN, 2000, p.13). 

Basta uma simples e rápida pesquisa em revistas como Physics Education, para perceber a 

“efervescência” que vem caracterizando essa área de pesquisa. Em especial, vale comentar a 

mudança curricular feita recentemente na Inglaterra e demais países do Reino Unido, assunto 

de vários artigos. 

Nesses países, desde setembro de 2000, os cursos de Advandec level (A-level), uma 

espécie de pós-ensino médio preparatório para os cursos universitários, com tradicionais dois 

anos de duração, foram divididos em duas partes, correspondentes a dois exames de 

qualificação, com a FMC aparecendo como parte fundamental de suas estruturas: o Advanced 

Subsidiary (AS), relativo ao conteúdo e habilidades trabalhados no primeiro ano e o A2, 

tomado ao final do segundo ano.  

Hanley (2000) destaca que essa mudança curricular pode ser uma grande 

oportunidade para que se reveja o conteúdo e a qualidade dos cursos de A - level, de modo a 
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propiciar o entusiasmo do estudante com o aprendizado e sua curiosidade pelo mundo à sua 

volta. Nesse sentido, Hanley defende uma especial atenção ao ensino da Física de partículas, 

que poderia cumprir o importante papel de conexão entre vários tópicos, como o movimento 

circular, a conservação da quantidade de movimento, uma visão completa das 

forças/interações e dos campos, a equivalência entre massa e energia, a relatividade, a 

estatística, questões morais e econômicas envolvendo a tecnologia, a cosmologia, alguns 

recursos aplicados na medicina e o uso de baixas doses de radiação para, por exemplo, filmar 

imagens em aeroportos. 

Dobson (2000) relata que, no ano letivo de 2000/2001, os alunos de cerca de 350 

escolas do Reino Unido seguiriam o curso AS, elaborado pelo UK Institute of Physics, com 

uma proposta inédita de ensino de Física Quântica, a partir do modelo descrito no livro QED: 

The Strange Theory of Light and Matter, Feynmann (1985), sobre os “muitos caminhos” para 

que luz e elétrons, saindo de “A” cheguem a “B”. De acordo com Dobson, é preciso cessar a 

“conspiração educacional” que se costuma fazer contra o jovem da escola média, ao se evitar 

a discussão de quão “estranho” é o mundo quântico, pois quase todos os eventos do cotidiano, 

em física, química e biologia, acontecem justamente devido a essa “estranheza”. 

Ogborn (2000) prevê um ensino de Física totalmente diferente no Reino Unido. Em 

certo momento, seriam encontrados alunos pesquisando em livros e artigos, cada qual 

preparando um seminário sobre um assunto específico por ele escolhido, como as 

características das modernas fibras de tecidos ou dos diferentes tipos de madeira e de metais 

utilizados na arquitetura. Em outro momento do curso, os jovens estariam aprendendo como 

processar e analisar imagens em vários contextos, como na digitalização de imagens para uso 

de diagnósticos médicos, na astronomia, em testes de materiais, em estudos de microestrutura 

ou de modelagem. Em certa aula prática, os educandos estariam usando modernos micro-

sensores, testando suas especificações e escolhendo-os de acordo com a grandeza física a ser 
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medida. Outro cenário possível ocorreria com a utilização de computadores, não como um 

evento especial para causar impressão, mas com naturalidade, conforme a necessidade se 

fizesse presente. É claro que não deixariam de existir situações similares às dos cursos 

tradicionais, como o estudo mais formal de circuitos elétricos, ondas e mecânica, por 

exemplo. Segundo Ogborn, se as comissões governamentais britânicas responsáveis pela 

implementação dos novos cursos de A - level reconhecerem a necessidade essencial de inovar 

e experimentar as possibilidades que estão surgindo, é possível transformar esse cenário 

imaginário em realidade. 

Outra indicação de mudanças da Física ensinada na escola média em nível 

internacional, é a aproximação que a comunidade científica, ao menos européia e norte-

americana, vem tendo em relação a alunos e professores desse nível de ensino. Tanto o 

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), na Europa, quanto o Fermi National 

Accelerator Laboratory (Fermilab), nos EUA, por exemplo, têm intensificado as 

programações dedicadas à escola média que incluem visitas monitoradas, cursos e palestras, 

além de softwares e páginas na internet. 

No Brasil, ainda que num ritmo muito menor, também há algumas iniciativas, como 

as Oficinas de Física Moderna, oferecidas pela Universidade de Campinas (UNICAMP), São 

Paulo, a professores de ensino médio que, contou inclusive com algumas visitas monitoradas 

ao Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS). Outro exemplo é o Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Física (GoPEF), vinculado à Pontifícia Universidade Católica (PUC), São Paulo, 

que tem formulado vários experimentos de FMC acessíveis à escola média, além de oferecer 

cursos a professores desse nível de ensino, como o curso de capacitação Ensino de uma Nova 

Física destinado a professores da rede estadual de ensino de São Paulo, através do projeto Pró 

Ciências 2001 da Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino de São Paulo (FAPESP).  
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Esse processo de atualização curricular no ensino de Física pode ser relacionado a 

um movimento mais amplo de mudanças no ensino de Ciências, na perspectiva do enfoque 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), defendido por Souza Cruz (2001) em sua tese de 

doutorado: 

Esta maneira de encarar a ciência e seu ensino assume a necessidade de 
envolver o mundo dos participantes (alunos e professores) e de incorporar e 
relacionar as suas preocupações, para com isso aumentar a sua capacidade de 
resolver problemas. Quando se considera que a ciência e a tecnologia têm 
influenciado a vida cotidiana de forma cada vez mais abrangente e poderosa, 
torna-se clara a necessidade de uma educação científica que focalize temas 
decorrentes desta influência, que possibilite julgamentos, sugira ações 
práticas e aplicações locais, e que seja mais rica em valores (Souza Cruz, 
2001, p.12). 

De acordo com Souza Cruz, ainda que tenham existido outros importantes projetos, 

como o PLON holandês, foi nos Estados Unidos e na Inglaterra que a temática CTS adquiriu 

maior importância, seja pelas discussões e desenvolvimentos práticos que provocou, seja pelo 

seu papel na Educação. Nesses dois países, a preocupação em discutir com o aluno as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, surge como reflexo de uma 

forte organização de movimentos sociais que contestaram as conseqüências nocivas desse 

desenvolvimento, como a escalada da indústria armamentista e a destruição da estrutura do 

solo pelo uso de fertilizantes inorgânicos e maquinaria pesada. 

À essa insatisfação popular, somou-se nos Estados Unidos, a constatação do fracasso 

dos projetos de ensino de Ciências elaborados na década de 60 que, visando responder ao 

progresso do programa espacial soviético através de uma sólida formação científica do 

alunado, acabaram direcionados apenas para os alunos mais capacitados e provocaram a fuga 

da grande maioria dos cursos de Ciências. Em resposta a essa situação e no contexto daqueles 

movimentos sociais, a partir do final da década de 70, surgem diversos projetos educacionais 

em que a temática CTS é pensada como uma solução para o problema do desinteresse e, como 

conseqüência, da formação científica. De lá para cá, o enfoque CTS tem se consolidado, 
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encontrando-se “espalhado na educação americana, principalmente no ensino médio e 

fundamental” (Souza Cruz, 2001, p.19), com a realidade inglesa sendo similar. 

A pesquisa de Souza Cruz revela, no entanto, que no Brasil a situação parece ser bem 

diferente, com a sensibilização de poucos grupos de pesquisa com o movimento CTS, 

resultando em um pequeno número de publicações acadêmicas relacionadas ao tema. Ainda 

menos reconfortante é o fato de que a maioria desses poucos trabalhos restringem-se a 

levantamentos de dados e análises teóricas, sendo escassos os trabalhos de intervenção, com 

produção e aplicação de materiais e abordagens. Um dos raros exemplos é a abordagem feita 

pela própria autora, com duas turmas da série final do ensino fundamental, da aprendizagem 

centrada em eventos, com foco no acidente radiativo de Goiânia, o que também o relaciona de 

forma mais direta com o tema da presente dissertação. 

Vê-se, assim, que, ao menos no Brasil, seja pela perspectiva do enfoque CTS, seja 

por outras justificativas para a reformulação curricular da escola média, é pequeno o universo 

das propostas concretas de trabalho em sala de aula visando à inclusão da FMC nesse nível de 

ensino. Na medida em que o diálogo acadêmico tem como um dos seus méritos propiciar 

avaliações e aperfeiçoamentos das idéias e propostas, este trabalho tem ainda poucos 

interlocutores e, de certa forma, se apresenta em busca de novas interlocuções. 

 

I.2 –Legislação, regulamentação e orientação oficial 

 

Curiosamente, essa baixa produção acadêmica nacional acerca da inclusão curricular 

do enfoque CTS e da FMC não é ressonante com as sinalizações expressas nas leis, diretrizes 

e parâmetros curriculares. A LDB de 1996, por exemplo, já definia que “a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina” (LDB, artigo 35, inciso IV), deveria ser uma das 
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finalidades do ensino médio no país, que deve ser organizado de forma que, em sua 

conclusão, o educando demonstre, entre outros aspectos, o “domínio dos princípios científicos 

e tecnológicos que presidem a produção moderna” (LDB, artigo 36, § 1º, inciso I). 

Ora, é evidente que, para cumprir tal lei, a escola média deve proporcionar o 

aprendizado de diversos tópicos da FMC. Para se compreender os princípios científicos e 

tecnológicos envolvidos na robotização industrial, é preciso, como mínimo, entender 

propriedades e comportamentos elétricos dos materiais semicondutores, que formam a base 

dos chips microeletrônicos. A fim de entender a precisão moderna com que são feitos cortes 

em certos ramos industriais ou em que são transmitidos dados através de fibras ópticas, é 

também necessário um conhecimento básico da técnica laser e sem a compreensão, mesmo 

elementar, do processo de fissão nuclear, o educando não terá subsídios para elaborar 

argumentos favoráveis ou contrários à necessidade de uma nação em utilizar usinas 

nucleoelétricas. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que poderiam ser citados e que 

demonstram a debilidade de nossas escolas quanto ao ensino de Física que deveriam oferecer. 

É claro que a rápida evolução tecnológica não provoca alterações apenas na 

produção, mas sim, em todo o contexto social, fato analisado no Parecer nº 15/98 da Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Até mesmo ao explicitar os valores 

estéticos contidos na LDB, por exemplo, esse texto analisa a mudança, provocada pela 

moderna tecnologia, no desenvolvimento da informação e do conhecimento na sociedade 

contemporânea: 

Diferentemente da estética estruturada, própria de um tempo em que os 
fatores físicos e mecânicos são determinantes do modo de produzir e 
conviver, a estética da sensibilidade valoriza a leveza, a delicadeza e a 
sutileza . Estas, por estimularem a compreensão não apenas do explicitado 
mas também, e principalmente, do insinuado, são mais contemporâneas de 
uma era em que a informação caminha pelo vácuo, de um tempo no qual o 
conhecimento concentrado no microcircuito do computador vai se impondo 
sobre o valor das matérias-primas e da força física, presentes nas estruturas 
mecânicas (BRASIL, 1999, p.75).  
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Em outros dois trechos, analisa-se, de forma ainda mais geral, essa influência dos 

novos meios de comunicação e informação na sociedade atual: 

 [...] um tipo de sociedade extremamente complexa, onde os custos da 
comunicação e da informação se aproximam cada vez mais a zero, e onde as 
distinções antigas entre o local, o nacional e o internacional, o pequeno e o 
grande, o centralizado e o descentralizado, tendem o tempo todo a se 
confundir, desaparecer e reaparecer sob novas formas (S. Schwartzman in 
BRASIL, 1999, p.77). 
 
[...] num mundo em que a tecnologia revoluciona todos os âmbitos de vida, 
e, ao disseminar informação amplia as possibilidades de escolha mas 
também a incerteza, a identidade autônoma se constitui a partir da ética, da 
estética e da política, mas precisa estar ancorada em conhecimentos e 
competências intelectuais que dêem acesso a significados verdadeiros 
sobre o mundo físico e social. Esses conhecimentos e competências é que 
dão sustentação à análise, à prospecção e à solução de problemas, à 
capacidade de tomar decisões, à adaptabilidade a situações novas, à arte de 
dar sentido a um mundo em mutação (BRASIL, 1999, p.79,  grifos como no 
original). 

Não se pretende, com essas citações, enveredar pelo caminho de análise dos valores 

nelas defendidos, colocar-se contra ou a favor da LDB ou elaborar proposições de política 

educacional, o que mudaria o rumo desta dissertação. A intenção é dupla: em primeiro lugar, 

observar que a tendência de reformulação dos currículos de Física não se manifesta apenas 

nos textos acadêmicos, mas faz parte também do contexto legislativo educacional brasileiro; 

em segundo lugar, utilizar um texto que abrange todas as áreas do conhecimento, a fim de 

perceber que a inclusão de FMC, no currículo da escola média, não se enquadra apenas como 

algo inovador, com certo ar de modernidade, mas é uma necessidade para que educando e 

educador possam estar sintonizados com o contexto social. 

No sentido dessa segunda intencionalidade, vale a pena reproduzir a citação de Carl 

Sagan, feita no texto das DCNEM: 

Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o 
transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a 
medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até 
a importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da 
ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém 
compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. 
Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde 
essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. 
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C. Sagan. Relatório da Reunião Educação para o Século XXI (BRASIL, 
1999, p.80). 

Segundo as DCNEM, o combate a essa alienação deve ser feito no ensino médio, 

através da contemplação da tecnologia não apenas como produto, integrada às Ciências da 

Natureza, mas como processo, conectando “os inúmeros conhecimentos com suas 

aplicações tecnológicas, recurso que só pode ser bem explorado em cada nucleação de 

conteúdos, e que transcende a área das Ciências da Natureza” (BRASIL, 1999, p.106, grifo 

como no original). Conseqüentemente, nesse documento oficial, organiza-se a base nacional 

comum dos currículos do ensino médio em três áreas de conhecimento associadas aos 

elementos de tecnologias que lhe são próprios: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. 

Assim, Física, Química, Biologia e Matemática passam a ser agrupadas em uma 

única área que tem como um de seus objetivos o de “contribuir para a compreensão do 

significado da ciência e da tecnologia na vida humana e social, de modo a gerar protagonismo 

diante das inúmeras questões políticas e sociais para cujo entendimento e solução as Ciências 

da Natureza são uma referência relevante” (BRASIL, 1999, p.105), o que já sugere uma clara 

orientação oficial para o enfoque CTS e para a inclusão curricular de FMC. Essa sinalização 

também se faz presente nas outras duas áreas, seja pela presença do termo “tecnologia” em 

suas denominações, pelas descrições de seus objetivos ou até mesmo pela nucleação proposta, 

com a Informática, por exemplo, aparecendo como componente curricular da área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

Coube aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), a 

tarefa de explicitar os elementos de tecnologia essenciais a cada área e a seus componentes 

curriculares, postulando-o como uma importante referência para a proposta aqui defendida. 

De forma explícita ou implícita, como produto ou como processo, elementos de FMC estão 
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presentes na descrição dos objetivos de todas as áreas e disciplinas organizadas pelos 

PCNEM. 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Artes compõem, 

juntamente com a Informática, a área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

contextualizada pela popularização dos aparelhos de comunicação e informação:  

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o 
rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se 
aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis (BRASIL, 
1999, p.132). 

Desse modo, uma das competências a ser adquirida pelo aluno de ensino médio em 

Língua Portuguesa é “entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da 

língua escrita, na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social” (BRASIL, 1999, p.145). Vale observar, por exemplo, que é cada vez mais raro 

conhecer um estudante universitário - e não tardará que essa realidade seja também a do 

ensino médio - que escreva de forma manuscrita, em vez de digitar seus textos em 

computadores pessoais; o que, mais do que facilitar o serviço, muda a atitude, relativa a se 

corrigir um texto ou a alterá-lo, revendo o ordenamento de suas partes, além de interferir na 

estética da formatação e em muitos outros aspectos. 

Hardware, software, mouse, compact disc, world wide web, link, home page, são 

algumas dentre inúmeras palavras e expressões da língua inglesa presentes em nosso 

cotidiano que evidenciam que com o desconhecimento de uma língua estrangeira é 

“extremamente difícil utilizar os modernos equipamentos de modo eficiente e produtivo” 

(BRASIL, 1999, p.152) e que “para estar em consonância com os avanços da ciência e com a 

informação, é preciso possuir os meios de aproximação adequados e a competência 

comunicativa é imprescindível para tanto” (BRASIL, 1999, p.152). 
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A tecnologia moderna também tem alterado a produção artística, seja com a 

utilização de novos recursos nas artes já tradicionais, como os chamados efeitos 

cinematográficos, ou com a invenção de novos tipos de arte, como os “quadros” eletrônicos e 

outras formas de exposições multimídias. Sintonizados com essa evolução, os PCNEM 

recomendam que uma das competências a serem desenvolvidas no aprendizado de Artes no 

ensino médio é a de “fruir, estudar e analisar as produções em artes visuais, tanto na produção 

artística em geral quanto naquelas ligadas ao campo da comunicação visual como o designer, 

ou ainda naqueles produzidos pelas novas mídias e artes audiovisuais – vídeo, televisão, 

multimídia, CD-ROM, home-page etc – conscientizando-se dos meios visuais e audiovisuais 

de representação, comunicação e informação” (BRASIL, 1999, p.179). 

É claro que não é necessário entender como um computador funciona para digitar um 

texto, reconhecer o significado de palavras e expressões técnicas de línguas estrangeiras 

modernas, comunicar-se por correio eletrônico ou utilizar um CD-ROM, mas fato é que essa 

tecnologia faz parte da vida moderna e, portanto, deve tomar parte no processo de 

aprendizagem do estudante. Ora, um ensino de Física ressonante a esse uso tecnológico, é 

muito mais significante para o aprendizado, com a FMC podendo cumprir um importante 

papel de conexão entre os distintos nós da rede de significados do aluno. 

Se, na descrição da área de linguagens e códigos, os PCNEM fazem uma ampla 

apreciação do papel que computadores, televisões e toda a evolução tecnológica têm tido na 

forma com que o homem se comunica, na descrição da área Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, analisa-se o redimensionamento do tempo e dos processos produtivos provocado 

por esta mesma evolução: 

[As] concepções de tempo [...] têm variado intensamente ao longo da 
história, em função das tecnologias envolvidas na sua medição, como os 
relógios mecânicos ou eletrônicos e os modernos cronômetros, que 
asseguram precisão em medidas muito curtas. Esses recursos, desenvolvidos 
para atender necessidades no campo da produção econômica e da circulação 
de mercadorias e informações, foram responsáveis por darem aos homens a 
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sensação de controle do tempo. Essa nova relação com o tempo, distinta das 
de épocas anteriores, interferiu diretamente nas rotinas do cotidiano social, 
em contextos tão diversos quanto os do trabalho e do lazer. A percepção 
social do tempo decorrente disso, por um lado, aproxima os homens, ao fixar 
referenciais comuns. Por outro, os distancia, na apropriação individualizada 
que fazem, a exemplo dos relógios de pulso, que, por serem portáteis, 
permitem que cada um organize seu próprio tempo. Na complexidade das 
relações sociais, entretanto, nem todos os homens dispõem do tempo da 
mesma forma, estabelecendo-se relações diferenciadas de maior ou menor 
liberdade nesse controle. Para alguns, o relógio implica libertação; para 
outros, escravidão (BRASIL, 1999, p.294). 
 
Sem dúvida, esse processo de inovação permanente e fora de controle 
imediato traz sérias conseqüências para a vida humana, a exemplo da 
inviabilidade de formas de produção artesanais para suprir mercados amplos. 
A conseqüência mais drástica certamente é o desemprego. A compreensão 
do impacto dessas tecnologias sobre o mundo do trabalho e a vida social é 
urgente no contexto em que vivemos, de problemas de dimensões sempre 
crescentes, requerendo de todos reflexões e soluções inovadoras (BRASIL, 
1999, p.295). 

Também, nessa área, a tecnologia e os elementos de FMC a ela associados devem ser 

entendidos como um processo, seja para o desenvolvimento de cada uma das Ciências 

Humanas, seja para o aprendizado do estudante. Uma abordagem histórica mais ampla da 

cultura, por exemplo, deve analisar as “diferentes formas que os vários grupos sociais, ao 

longo dos séculos, têm criado para se comunicar, como a dança, o livro, o rádio, o cinema, as 

caravelas, os aviões, a Internet, os tambores e a música” (BRASIL, 1999, p.301). Na 

Geografia, a “espacialização dos problemas ambientais e da biotecnologia favorece a 

interação com a Biologia, a Física, a Química, a Filosofia e [...] a Economia” (BRASIL, 1999, 

p.312). Para o ensino de Sociologia, os PCNEM orientam que se deve “fornecer instrumentais 

teóricos para que o aluno entenda o processo de mundialização do capital, em 

correspondência com as sucessivas revoluções tecnológicas” (BRASIL, 1999, p.318). 

Novamente, vale explicitar que relação existe entre a FMC e as citações acima, 

extraídas dos PCNEM. Ninguém precisa saber como funciona um modem para entender o 

poder de comunicação da internet e como isso pode alterar em instantes o fluxo de capital no 

mundo. Porém, um ensino de Física que discuta a fenomelogia do transistor e de outros 
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componentes eletrônicos que permitam o entendimento básico do modem, do celular e de 

outros aparelhos de comunicação e informação, facilita o diálogo com um aluno “plugado” no 

mundo moderno e lhe dá a chance de compreender um pouco melhor a aventura humana, 

desmistificando o caráter mágico que, por vezes, a tecnologia parece ter. 

Evidentemente, é na área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

que os objetivos apontados nos PCNEM se apresentam ligados de forma mais direta e 

explícita à FMC, a começar pela identificação de que “disciplinas científicas, como a Física, 

têm omitido os desenvolvimentos realizados durante o século XX e tratam de maneira 

enciclopédica e excessivamente dedutiva os conteúdos tradicionais” (BRASIL, 1999, p.209).  

Hoje, com o auxílio de aceleradores de partículas como o do Laboratório Nacional 

de Luz Síncroton (LNLS), em Campinas, se intensificam pesquisas conjuntas entre físicos, 

químicos e biólogos que buscam desvendar a estrutura de proteínas e outras macromoléculas. 

A “investigação de compostos químicos interestelares conduziu recentemente à inesperada 

identificação de uma nova classe de alótropos de carbono batizados de ‘fulerenos’, abrindo 

um campo de pesquisa inteiramente novo” (BRASIL, 1999, p.240). Esses exemplos de 

interação existente em muitas das atuais pesquisas científicas, possibilitados ou 

potencializados pelo desenvolvimento da tecnologia moderna, como produto e processo, 

apontam para a necessidade de um ensino de Física que transcenda a própria Física: 

[...] A cosmologia, no sentido amplo de visão de mundo, e inúmeras 
tecnologias contemporâneas, são diretamente associadas ao conhecimento 
físico, de forma que um aprendizado culturalmente significativo e 
contextualizado da Física transcende naturalmente os domínios disciplinares 
estritos. E é essa Física que há de servir aos estudantes para compreenderem 
a geração de energia nas estrelas ou o princípio de conservação que explica a 
permanente inclinação do eixo de rotação da Terra relativamente ao seu 
plano de translação.  
Também é visão de mundo, além de conhecimento prático essencial a uma 
educação básica, compreender a operação de um motor elétrico ou de 
combustão interna, ou os princípios que presidem as modernas 
telecomunicações, os transportes, a iluminação e o uso clínico, diagnóstico 
ou terapêutico, das radiações (BRASIL, 1999, p.212). 
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A inserção curricular de FMC é, portanto, essencial para “prover os alunos de 

condições para desenvolver uma visão de mundo atualizada, o que inclui uma compreensão 

mínima das técnicas e dos princípios científicos em que se baseiam” (BRASIL, 1999, p.209):  

 “Não se trata, portanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas 
sobretudo de dar ao ensino de Física novas dimensões [...]. Apresentar uma 
Física que explique [...] o movimento da lua ou das estrelas no céu, o arco-
íris e também os raios laser, as imagens da televisão e as formas de 
comunicação [...] as questões referentes ao uso das diferentes fontes de 
energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e 
benefícios [...] a origem do universo e sua evolução [...] que trate [...] das 
células fotoelétricas, das radiações presentes no dia-a-dia [...]” (BRASIL, 
1999, p.230). 

“A Ótica e o Eletromagnetismo [...] poderiam [...] ser o espaço adequado 
para a introdução e discussão de modelos microscópicos. A natureza 
ondulatória e quântica da luz e sua interação com os meios materiais, assim 
como os modelos de absorção e emissão de energia pelos átomos, são alguns 
exemplos que também abrem espaço para uma abordagem quântica da 
estrutura da matéria, em que possam ser modelados os semicondutores e 
outros dispositivos eletrônicos contemporâneos [...]. A possibilidade de um 
efetivo aprendizado de Cosmologia depende do desenvolvimento da teoria 
da gravitação, assim como de noções sobre a constituição elementar da 
matéria e energética estelar. Essas e outras necessárias atualizações dos 
conteúdos apontam para uma ênfase à Física contemporânea ao longo 
de todo o curso, em cada tópico, como um desdobramento de outros 
conhecimentos e não necessariamente como um tópico a mais no fim do 
curso [...]” (BRASIL, 1999, p.234, grifo nosso). 

Sendo ainda mais explícito quanto à identificação dos elementos de tecnologia 

essenciais a cada área, o PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) sugere um conjunto de competências e 

habilidades a serem desenvolvidas no aluno de ensino médio e alguns temas estruturadores 

que organizariam o processo de ensino-aprendizagem. 

Para o ensino de Física, são apresentados seis temas: Movimentos: variações e 

conservações, Calor, Ambiente e Usos de Energia, Som, Imagem e Informação, 

Equipamentos Elétricos e Telecomunicações, Matéria e Radiação, Universo, Terra e Vida. 

Pelo próprio título, Matéria e Radiação é, por excelência, um tema diretamente relacionado à 

FMC. No entanto, pela abordagem sugerida aos demais temas, sempre procurando situar o 
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aluno no contexto tecnológico do mundo contemporâneo, evidencia-se a inserção de 

elementos de FMC em quase todos eles. Afinal, discutir hoje a produção, transmissão e 

captação de sons e imagens, é muito diferente de décadas atrás, quando ainda não se 

conheciam transistores e chips microeletrônicos e nem se imaginava a possibilidade de rádio-

transmissores de bolso, os celulares, serem um objeto de uso trivial. Além disso, uma 

discussão atualizada dos diferentes usos energéticos deve envolver a problemática da energia 

nuclear, que, aliás, é a energia que dá “vida” às estrelas. 

Tendo em vista essa visão mais ampla de que, no mundo contemporâneo, a teoria 

quântica está “embutida” em muitos dos temas que tradicionalmente seriam classificados 

como clássicos, a inserção da FMC na proposição curricular feita pelo PCN+ também se 

explicita pela formulação das seguintes competências e habilidades para o ensino de Física: 

Representação e comunicação: 
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. Por exemplo, no noticiário sobre telefonia celular, 
identificar que essa questão envolve conhecimentos sobre radiações, suas 
faixas de freqüência, processos de transmissão, além de incertezas quanto a 
seus possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde. 
Investigação e compreensão 
Conhecer modelos físicos microscópicos, para adquirir uma compreensão 
mais profunda dos fenômenos e utilizá-los na análise de situações-problema. 
Por exemplo, utilizar modelos microscópicos do calor, para explicar as 
propriedades térmicas dos materiais ou, ainda, modelos da constituição da 
matéria para explicar a absorção de luz e as cores dos objetos. 
[Contextualização sociocultural] [...] 
Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no 
desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e 
tecnologia ao longo da história. Muitas vezes a tecnologia foi precedida pelo 
desenvolvimento da Física, como no caso da fabricação de lasers, ou, em 
outras, foi a tecnologia que antecedeu o conhecimento científico, como no 
caso das máquinas térmicas. 
Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa 
interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir. 
Por exemplo, como a relatividade ou as idéias quânticas povoam o 
imaginário e a cultura contemporânea, conduzindo à extrapolação de seus 
conceitos para diversas áreas, como para a Economia ou Biologia. 
Acompanhar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, por exemplo, 
tomando contato com os avanços das novas tecnologias na medicina, através 
de tomografias ou diferentes formas de diagnóstico; na agricultura, através 
das novas formas de conservação de alimentos com o uso das radiações; ou 
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ainda, na área de comunicações, com os microcomputadores, CDs, DVDs, 
telefonia celular, TV a cabo. 
Reconhecer que, se de um lado a tecnologia melhora a qualidade de vida do 
homem, do outro ela pode trazer efeitos que precisam ser ponderados para 
um posicionamento responsável. Por exemplo, o uso de radiações ionizantes 
apresenta tanto benefícios quanto riscos para a vida humana. 
Reconhecer, em situações concretas, a relação entre Física e ética, seja na 
definição de procedimentos para a melhoria das condições de vida, seja em 
questões como do desarmamento nuclear ou em mobilizações pela paz 
mundial (BRASIL, 2002, p.63-68). 

Por fim, vale observar que, também de forma mais explícita do que nas orientações 

oficiais anteriores, os PCN+ apontam o papel de conexão entre a Física e outros componentes 

curriculares que pode cumprir a FMC. Exemplo disso é a programação sugerida pelos PCN+ 

para o terceiro ano do ensino médio, referente à área das Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, com a manipulação genética na Biologia e os modelos quânticos na 

Química, constituindo tópicos ressonantes à Matéria e radiação. 

 

I.3 - Uma necessidade cultural 

 

As análises e proposições de Terrazan (1994), o levantamento bibliográfico de 

Ostermann (2000), a descrição da extensão do movimento CTS feito por Souza Cruz (2001) e 

as diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, formam um conjunto de referências mais que 

suficientes para o respaldo da defesa da inclusão de FMC na escola média. Ainda assim, 

gostaria de realçar um aspecto que me parece disperso no interior desse conjunto: algo como 

“estudo porque gosto e não apenas porque preciso usar”. Afinal, ainda que hoje o uso prático 

do conhecimento científico tecnológico seja notável, não é esse o objetivo principal da ciência 

e do cientista: 

Um cientista não estuda a natureza porque ela é útil; preferencialmente ele a 
estuda porque ela á uma fonte de prazer para ele, porque a natureza é bonita. 
Se a natureza não fosse bonita, ela não seria digna do esforço que se faz ao 
tentar compreendê-la, e a vida não seria digna do esforço de vivê-la (Henry 
Poincaré, em PONOMAREV, p.246, 1993, tradução minha). 
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Física Quântica, dualidade onda-partícula e princípio da incerteza, são expressões 

que há muito deixaram de ser de uso exclusivo dos manuais de Física para se tornarem, em 

algumas situações, até mesmo populares, haja vista a letra da música Quanta de Gilberto Gil: 

Quanta do latim 
Plural de quantum 
Quando quase não há 
Quantidade que se medir 
Qualidade que se expressar 

   
Fragmento infinitésimo 
Quase que apenas mental 
Quantum granulado no mel 
Quantum ondulado do sal 
Mel de urânio, sal de rádio 
Qualquer coisa quase ideal 

   
Cântico dos cânticos 
Quântico dos quânticos 

   
Canto de louvor 
De amor ao vento 
Vento arte do ar 
Balançando o corpo da flor 
Levando o veleiro pro mar 
Vento de calor 
De pensamento em chamas 
Inspiração 
Arte de criar o saber 
Arte, descoberta, invenção 
Teoria em grego quer dizer 
O ser em contemplação 

   
Cântico dos cânticos 
Quântico dos quânticos 
   
Sei que a arte é irmã da ciência 
Ambas filhas de um Deus fugaz 
Que faz num momento 
E no mesmo momento desfaz 
Esse vago Deus por trás do mundo 
Por detrás do detrás 
   
Cântico dos cânticos 
Quântico dos quânticos 
(Quanta, Gilberto Gil, 1995) 
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O lado ruim dessa história é que muitos, provavelmente a maioria, dos que se 

encantam com essa e outras músicas5 que fazem referência à teoria quântica, não entendem o 

significado dos termos utilizados pelo compositor. Pior do que o desconhecimento passivo é o 

uso distorcido da teoria quântica, como na promoção da chamada “cura quântica” – se uma 

cura é quântica, haverá alguma cura que não o seja? - ou da defesa, sem qualquer 

embasamento teórico, do pensamento do físico indiano Amit Goswami, acerca da relação 

entre Física Quântica e espiritualidade6 - haverá, por acaso qualquer espírito que ainda seja 

clássico, em pleno século XXI? 

Pirataria digital, ataque de “hackers”, votação e fraude eletrônica, grampeamento de 

conversas telefônicas, uso e bloqueio de celulares em presídios, clonagem de cartões 

bancários, são outros aspectos da cultura e da história humana marcados pelo 

desenvolvimento da FMC. Aliás, toda a história do século XX é profundamente marcada pelo 

advento das novas tecnologias que derivam da descoberta do comportamento quântico das 

radiações e dos materiais, e o século XXI já estava impregnado disso em seu líquido 

amniótico... 

Hoje, ao mesmo tempo em que projetos de colonização de Marte são idealizados e a 

formação do Universo é investigada, através de modernos aceleradores de partículas, vivemos 

na lembrança de Hiroxima e Nagasaki e temos medo da autodestruição da raça humana. Um 

medo que só tende a crescer, pois as núcleo-elétricas são uma alternativa concreta às outras 

usinas elétricas de grande porte e, mesmo que se evitem vazamentos radiativos, há produção 

de plutônio, cujo destino quase certo é o armamento nuclear. É claro que, nem sempre, se 

                                                           
5 O próprio Gilberto Gil é autor de outras músicas do gênero, como “átimo de pó” e “nova”, pertencentes ao CD 
“quanta”. 
6 Com alguns colegas de trabalho, de uma escola confessional, era comum a brincadeira de que qualquer dia 
destes largaremos o magistério para fundar alguma seita religiosa que poderia se chamar “igreja do espírito 
quântico”, que arrecadaria um bom dinheiro com milagrosas curas quânticas, até que vimos estas curas 
anunciadas e percebemos que chegamos atrasado ao mercado. 
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evitam vazamentos e não há garantias de que acidentes como o de Chernobil não voltem a 

acontecer. 

Aliás, vazamentos radiativos não ocorrem apenas em usinas nucleares. Vale lembrar 

o triste episódio brasileiro da inocente violação, por sucateiros, de uma pequena cápsula de 

elemento radiativo - cerca de 2 cm de comprimento e 0,2 cm de diâmetro - encontrado dentro 

de uma bomba de césio-137 abandonada pelo Instituto Goiano de Radiologia, em um terreno 

baldio da Rua 57 do Bairro Popular de Goiânia, em setembro de 1987. O relato de Gabeira 

(1987) expressa de forma rica e comovente o drama da população de uma cidade que, pela 

ausência de usinas ou centros de pesquisas nucleares, parecia escapar de qualquer risco de 

acidente nuclear: 

Tudo o que se conhece é que Roberto e Wagner [dois catadores de papel] 
retiraram a enorme peça num carrinho de mão e venderam o cabeçote de 
chumbo num ferro-velho. O preço foi de mil e seiscentos cruzados, pouco 
mais de vinte dólares. O dono do ferro-velho e os próprios catadores ficaram 
curiosos. Queriam, evidentemente, romper o chumbo para vendê-lo em 
partes, mas também queriam ver o que havia dentro. Era para eles uma 
espécie de raio X. Se a máquina pode ver dentro das pessoas, por que as 
pessoas não podem ver dentro da máquina? 
Quando, aos golpes de marreta, chegaram à brilhante pedra azul, ficaram 
maravilhados. [...] Um dos catadores tentou traçar uma cruz no peito e o 
dono do ferro-velho quis reparti-la entre os amigos, gratuitamente, para que 
fizessem anéis. Um deles levou um pedaço para casa. [...] A pedra brilhava 
tanto que incomodava o sono da mulher com quem vivia. Ele chegou com a 
pedra no bolso da calça, quase em contato direto com ela. [...] O mais trágico 
dos movimentos aconteceu na casa do outro dono do ferro-velho, Ivo. Sua 
filha Leide, de seis anos, brincou próxima do pó de césio, tocou nele 
comendo um pedaço de pão com ovo e se contaminou internamente. [Ela 
morreria um mês depois] 
[...] Os primeiros sintomas começaram a aparecer -vômitos, queimaduras na 
pele, queda de cabelo. Como qualquer pessoa numa circunstância dessas, os 
catadores de papel e o dono do ferro-velho começaram a se interrogar sobre 
o que comeram. Um deles chegou a levantar uma hipótese forte: leite com 
manga ou manga com sal. [...] A essa altura das indagações, não estavam 
apenas contaminados, mas estavam também emitindo radiações. Fizeram de 
tudo o que estava ao seu alcance. Foram ao farmacêutico e compraram 
pomada, foram ao pronto-socorro e se medicaram como vítimas de 
queimadura, e um dos catadores de papel, mais atingido, chegou a ser 
internado no hospital especializado em doenças tropicais. 
Foi no auge dessa busca que a pedra começou a ficar sob suspeita e o 
veterinário Paulo Roberto Monteiro formulou, pela primeira vez, a 
descoberta do acidente. [...] A partir daí, o mistério se desfez, o mundo 
desencantou e o pedaço azul do céu se transformou num pedaço azul do 
inferno. 
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[...] Cerca de 43 técnicos desembarcaram em Goiânia. [...] O césio-137 
estava em forma de pó. A primeira tarefa urgente era encontrá-lo. [...] 
Exatamente porque era invisível, a radiatividade estava em toda a parte e em 
nenhum lugar. Cinco mil pessoas, por dia, no princípio, acorriam ao Estádio 
Olímpico, onde foi instalada uma equipe incumbida de testar a 
contaminação. 
[...] Assim que foram detectados, os catadores de papel e seus corpos 
tornaram-se um segredo de estado. As instalações do Hospital Naval [no Rio 
de Janeiro, para onde alguns pacientes foram levados] foram fechadas à 
imprensa, que só poderia acompanhar os acontecimentos do outro lado da 
rua.Qualquer tentativa de furar o bloqueio era respondida a tiro. 
[...] Desde o momento em que os pacientes foram examinados no Estádio 
Olímpico até o momento de seu enterro [...] o nuclear revelou a capacidade 
de militarizar cada passo da medicina, transformando-a numa atividade 
secreta, protegida por guardas armados que só desaparecem de perto dos 
corpos quando sepultados em caixões de chumbo, recobertos por uma 
camada de concreto. 
[...] O trato com os animais contaminados revelou-se também confuso e 
cheio de contradições. [...] Goiânia tem mais de mil pombos e eles voavam 
para todos os bairros, inclusive o Popular. [...] No seu sofrimento silencioso, 
Sheik [um cachorro abandonado na casa de um dos catadores de papel] já se 
havia transformado num cachorro atômico, seu corpo era uma transição do 
animal para o mineral, como se os fragmentos de chumbo e concreto que 
iriam compactá-lo para sempre já estivessem colados no seu corpo. 
[...] Mas foi chegando o momento em que o verdadeiro calcanhar-de-aquiles 
de todo projeto nuclear iria aparecer para todos, com luminosidade mais 
intensa que a do próprio césio-137. Esse momento se deu quando começou a 
discussão em torno do lixo atômico [as roupas recolhidas no Estádio 
Olímpico, por exemplo]. 
[...] Diante dessa realidade [recusa do Governo estadual em guardar o lixo 
atômico em Goiás], o Governo federal resolveu indicar um lugar definitivo 
para o lixo atômico: a Serra do Cachimbo, no sul do Pará. 
[...] De todas as demonstrações [contrárias à decisão do Governo federal], a 
mais popular foi a realizada durante o Círio de Nazaré, a grande festa 
religiosa do norte do país. Uma centena de manifestantes entrou na procissão 
com cartazes e máscaras de protesto e foi, progressivamente, ganhando o 
apoio dos fiéis, estimulados também pelas declarações das autoridades 
católicas do Pará, contrárias ao depósito de lixo atômico. Os participantes do 
Círio de Nazaré viveram na realidade a grande cerimônia política do ano, 
porque manifestantes que protestavam contra a violência dos latifundiários 
do Pará também estavam presentes. Os dois movimentos se uniram ao longo 
do caminho, simbolizando dramaticamente as contradições de um Brasil 
incapaz de realizar ao mesmo tempo uma aspiração do século passado, a 
reforma agrária, e uma aspiração do século XX, a superação do projeto 
nuclear (GABEIRA, 1987, excertos p.13-46). 

Independentemente da avaliação política ou técnica que se faça das implicações do 

episódio de Goiânia, fato é que, repentinamente, a Física atômica virou “conversa de 

botequim” naquela cidade e que um mínimo conhecimento científico desse assunto por parte 

da população poderia ter amenizado ou, quem sabe, evitado o acidente. Aspecto interessante é 
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que o intenso brilho daquela pedra azul também teve seu reflexo na produção artística, com o 

goiano Siron Franco descobrindo uma nova técnica de trabalho com a terra, em especial 

misturada à tinta de tom prateado, e tendo projetado sua carreira nacional e 

internacionalmente: 

É que, na época do acidente, eu fui fazendo braços, pés, membros de 
chumbo toda vez que amputavam alguém que tinha sido contaminado com 
Césio. Foi uma forma de executar as imagens das notícias. Elas me levavam 
a fazer isso, porque foi uma coisa que me impressionou bastante, já que eu 
passei toda minha infância ali. Além disso, eu fui chamado pelo pessoal do 
bairro para interferir com o governador, porque não estavam nem recolhendo 
o lixo mais, achavam que tudo estava contaminado. Virou uma paranóia. Aí 
eu comecei a trabalhar com a terra de Goiânia e levei a exposição para São 
Paulo, para mostrar que a terra da cidade não estava contaminada. Mas no 
início todo mundo tinha medo da exposição, porque pensavam que aquilo 
podia estar contaminado (FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, 2003). 

Também nas artes cênicas, a FMC já se faz presente. O grupo Arte Ciência no Palco, 

por exemplo, tem apresentado com sucesso três peças de teatro com roteiros vinculados à 

nova Física: Einstein, Copenhagen, e Perdidas...uma comédia quântica. Nas palavras do 

grupo: 

Investigar a relação da arte e da ciência é nosso objetivo. 
Através do teatro, com sua imensa capacidade de envolver, emocionar e 
provocar, procuramos traduzir pelo "sentir" e pelo "pensar" os conflitos 
éticos da ciência, despertando o público para as responsabilidades e 
conseqüências dos avanços da ciência na vida das pessoas. 
A evolução tecnológica é de todos nós. Seus resultados fazem parte de nosso 
dia-a-dia. 
Compreender seus princípios é fundamental para uma perfeita harmonia 
entre o indivíduo e a imensidão do universo (ARTE E CIÊNCIA NO 
PALCO, 2003). 

Longe de serem elementos isolados, a música de Gil, o documentário de Gabeira, a 

pintura de Siron e as representações do grupo Arte Ciência no Palco são manifestações de 

uma relação íntima entre ciência e arte: 

Há muito tempo se sabe que a ciência é apenas um dos dois métodos de 
conhecimento do mundo que nos cerca. Outro método, complementar, é a 
arte. A existência lado a lado da arte e da ciência é em si mesma uma boa 
ilustração do princípio da complementaridade. Você pode devotar-se 
completamente para a ciência ou viver exclusivamente em sua arte. Ambos 
modos de vida são igualmente válidos mas, tomados separadamente, são 
incompletos. A espinha dorsal da ciência é a lógica e o experimento. A base 
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da arte é a intuição e a inspiração. Mas a arte do balé, digamos, requer 
precisão matemática e, como escreveu Pushkin “inspiração em geometria é 
tão necessária quanto na poesia”. Estes dois domínios da determinação 
humana complementam-se mais do que contradizem-se. A verdadeira 
ciência é atada à arte; a verdadeira arte sempre inclui elementos de ciência. 
Em suas mais altas qualidades de manifestações, elas são indistinguíveis e 
inseparáveis, como o aspecto “onda-partícula” do átomo. Elas refletem 
diferentes e complementares aspectos da experiência humana e somente 
quando tomadas juntas nos dão uma completa idéia do mundo. Infelizmente, 
não sabemos a “relação de incerteza” para o conjugado par de conceitos 
“ciência e arte”, e, então, não podemos ter acesso ao grau do dano sofrido 
por uma percepção unilateral da vida (PONOMAREV, 1993, p.117, tradução 
minha a partir de versão inglesa). 

Outro aspecto da relação entre as criações artísticas e a ciência contemporânea é o 

surgimento da arte digital, mais um fruto das modernas tecnologias derivadas de 

conhecimentos relacionados à nova Física. Os chips microeletrônicos, que potencializam as 

redes informáticas, têm proporcionado toda uma gama de novas manifestações artísticas: 

Composições automáticas de partituras ou de textos, músicas “tecno” 
resultantes de um trabalho recursivo de amostragem e arranjo de músicas já 
existentes, sistemas de vida artificial ou de robôs autônomos, mundos 
virtuais, sites com uma proposta de intervenção estética ou cultural, 
hipermídias, eventos federados pela rede ou envolvendo os participantes por 
meio de dispositivos digitais, hibridações diversas do “real” e do “virtual”, 
instalações interativas etc (LEVY, 1999, p.135). 

Além de ser um elemento marcante na cultura e história humana moderna, a FMC 

proporciona uma visão de mundo muito diferente do mecanicismo de Descartes e Newton, 

aspecto que o jovem também deve ter o direito de conhecer e apreciar. Pinturas renascentistas 

como as de Rafael, Leonardo da Vinci, Rembrandt, colocadas lado a lado de pinturas 

modernistas como as de Chagall, Escher e Picasso, ilustram muito bem as diferenças entre 

essas visões de mundo: enquanto as primeiras possuem a noção de espaço de acordo com a 

visão cartesiana de profundidade e uma visão de mundo mais racional, determinista e com um 

predomínio do aspecto global frente ao local, as segundas foram feitas sob o contexto de um 

mundo onde floresceu a Teoria da Relatividade de Einstein e a Teoria Quântica, com aspectos 

da subjetividade do observador ganhando um destaque muito maior. 
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Segundo Henderson (2003), ainda que o espaço não euclidiano e a geometria das 

muitas dimensões, desenvolvidos no século XIX, já inspirassem o reconhecimento da 

relatividade da percepção humana, foi somente com descobertas como a dos Raios-X que 

ocorreram expressões de interesse artístico no uso da quarta dimensão, em oposição às 

tradicionais figuras tridimensionais da Renascença com ponto de fuga bem definido. Além 

disso, foi somente após a popularização da Teoria da Relatividade de Einstein que apareceram 

pinturas que utilizam o tempo como uma das dimensões com a cena sendo representada em 

movimento. Exemplo notável dessa relação entre a Física moderna e os trabalhos artísticos do 

início do século XX é a série de desenhos e pinturas com tema nas swift nudes de Marcel 

Duchamp que, para Henderson (1997), ganham maior significado quando considerados no 

contexto da ciência contemporânea, em particular da descoberta dos elétrons. Nesses 

trabalhos, corpos nus aparecem de forma difusa e em rápido movimento transitando em torno 

e através de figuras centrais, como nuvens eletrônicas em volta do núcleo atômico. 

Por fim, é ainda importante resgatar junto aos jovens educandos, a ciência enquanto 

construção humana e, por isso, sujeita a um desenvolvimento não linear, repleto de 

contradições e dúvidas, mas determinante para o domínio político e econômico: 

A ciência contemporânea, construída especialmente no mundo ocidental nos 
últimos três séculos, tornou-se uma cultura global como parte de um 
processo amplo e contraditório, de caráter também político e econômico, que 
promoveu ganhos e perdas culturais, progresso e miséria material, equívocos 
e conquistas intelectuais. De toda forma, ela se tornou um instrumento de 
pensar e do fazer de tal forma essencial, que privar qualquer sociedade atual 
da cultura científica é, em muitos aspectos, sentenciá-la a duradoura 
submissão econômica e a provável degradação social e, porque não dizer, é 
também excluí-la de uma bela aventura do espírito humano” (MENEZES, 
notas de aula, 2001, p. 4). 
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II – TEXTO, CONTEXTO E HIPERTEXTO 

 

O capítulo anterior apontou que, no atual contexto sociocultural e tecnológico, há 

diversos elementos que justificam a inserção da FMC no currículo da escola média, 

cumprindo, inclusive, um importante papel de conexão entre as diferentes partes da Física, 

bem como entre a Física e os demais componentes curriculares. 

Com o objetivo de enfatizar tal papel, neste capítulo serão analisados diversos 

trechos dos textos de Física, elaborados para a coleção de fascículos das Escolas Associadas, 

além de alguns trechos de fascículos de Química e Biologia, pertencentes à mesma coleção. 

Antes, porém, com referência nos PCN+ e nos trabalhos de Levy (1993, 1999) e Machado 

(1995), serão discutidos, sob diferentes perspectivas, alguns aportes teóricos sobre texto, 

contexto, hipertexto, rede de significados e desenvolvimento de competências e habilidades, 

além de ser trabalhada uma visão global da referida coleção de fascículos de Física. 

 

II.1 - O texto (en)contra o contexto 

 

A análise crítica, esboçada no capítulo anterior, do recente movimento das editoras 

nacionais em inserir a FMC, ao final das coleções didáticas de Física, de forma 

descontextualizada, não traduz qualquer arrogância em julgar simples a tarefa de dar contexto 

a um texto. Afinal, escrevem-se textos para serem lidos por diferentes pessoas em diferentes 

contextos. Além disso, nem sempre é fácil aplicar as leis gerais da natureza em estudos de 

situações concretas do cotidiano. Pontos materiais movimentando-se sem atrito, por exemplo, 

parecem obedecer de forma mais simples e direta às Leis de Newton do que bolas de tênis 
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lançadas com topspin ou do que bolas de futebol chutadas “com efeito” e descrevendo a 

famosa trajetória da “folha seca”. 

Quanto mais contextualizado e preciso for um texto para uma determinada situação, 

menos significado ele terá para uma outra situação específica. Por outro lado, quanto maior 

sua abrangência, maior será a visão global de toda uma área do conhecimento, por exemplo, e 

mais distante estará dos detalhes de uma subdivisão dessa área. Texto e contexto podem, 

portanto, serem entendidos como pólos contrários: extensão e profundidade; geral e 

específico; conhecimento e construção; estático e dinâmico; teoria e prática; leitura e fala. 

O problema a ser solucionado é, então, como melhor aproveitar essa relação dialética 

entre texto e contexto no ensino de Física. Para tanto, parece-me pertinente a análise dos três 

pólos das tecnologias da comunicação - a oralidade, a escrita e a informática - desenvolvida 

por Levy (1993) e o trabalho de Machado (1995) acerca da percepção do conhecimento 

enquanto rede de significados. 

Levy (1993) esclarece que nas sociedades orais, sem escrita, as informações são 

transmitidas de geração para geração através de narrativas, com a inteligência especialmente 

associada à memória auditiva, levando ao desaparecimento de qualquer proposição que não 

seja periodicamente retomada e repetida em voz alta. “Nada é transmitido sem que seja 

observado, escutado, repetido, imitado, atuado pelas próprias pessoas ou pela comunidade 

como um todo” (LEVY, 1993, p.85, grifo como no original). Nessas sociedades, o contexto é, 

pois, decisivo já que para ser melhor entendido, o relator sempre deve adaptar sua narrativa 

aos ouvintes. 

Não por mera coincidência, a escrita surge com a agricultura, pois tanto uma quanto 

outra pressupõem um intervalo de tempo planejado entre duas ações - escrever e ler, plantar e 

colher - e uma ocupação de espaço definitiva - civilizações e não mais povos nômades, 

história e não apenas lembranças. A escrita não extingue, é claro, a transmissão oral de 
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conhecimentos, mas possibilita o afastamento temporal entre o transmissor e o receptor da 

mensagem. A invenção da imprensa fortaleceu ainda mais a técnica comunicativa da escrita, 

possibilitando a organização racional por índices, capítulos, páginas, tabelas e diagramas, 

substituindo a imitação da comunicação oral, típica dos antigos manuscritos, organizados, 

muitas vezes, sob a forma de diálogos ou de perguntas e respostas. De forma oposta à 

transmissão oral de informação, o texto não estabelece o diálogo com a platéia, correndo o 

risco de não ser compreendido. 

O terceiro pólo, a informática, passa a ser predominante a partir da digitalização de 

textos, imagens e sons e de seus armazenamentos compactos em fitas magnéticas e CDs, bem 

como pela popularização dos computadores e das redes de intranet e internet. Por um lado, a 

informática se aproxima da escrita, pois há registros a serem consultados. Por outro lado, 

consulta-se aquilo que se quer naquele momento e, assim, aproxima-se da contextualização 

característica da oralidade primária. Complementando essa idéia, em outro trabalho, Levy 

(1999) analisa que, ao escolher determinados percursos de links dentre uma infinidade de 

possibilidades, o leitor que navega pela internet ou por um hiperdocumento, participa da 

própria redação daquilo que lê, pois tudo ocorre “como se o autor de um hipertexto 

constituísse uma matriz de textos potenciais, o papel dos navegantes sendo o de realizar 

alguns desses textos colocando em jogo, cada qual à sua maneira, a combinatória entre os 

nós” (LEVY, 1999, p.57, grifo como no original). Por outro lado, o autor de um hipertexto é 

sempre um leitor de um hipertexto ainda maior, fonte das informações que seleciona e às 

quais dá nova estrutura. 

Essa relação de metamorfose recíproca entre autor e leitor é uma característica de 

qualquer hipertexto, uma metáfora que Levy (1993) sinaliza ser válida para qualquer esfera da 

realidade em que significações estejam em jogo. Nesse sentido, Machado (1995) avalia que, 



II - Texto, contexto e hipertexto 
 
 

43

na esfera educacional, a concepção do conhecimento como feixes de relações entre os nós de 

uma rede de significados, resulta em mudanças de perspectivas nas ações docentes: 

Neste caso, planejar as atividades a serem desenvolvidas, por exemplo, em 
um bimestre letivo, aproximar-se-ia muito mais da escolha, em cada 
disciplina, de alguns poucos temas - um, talvez; no máximo três ou quatro - 
para funcionar como germes da rede de significados a ser tecida. Os temas 
escolhidos são pretextos, não são conteúdos a serem esmiuçados e 
desenvolvidos analiticamente; o valor de cada um deve ser estimado a partir 
de suas possibilidades de agregação, de articulação, de catálise” 
(MACHADO, 1995, p.154). 

De um modo geral, no que se refere à construção dos significados, Machado (1995) 

entende a dinâmica dos processos cognitivos da seguinte forma: 

• compreender é aprender o significado; 
• aprender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo em 

suas relações com outros objetos ou acontecimentos; 
• os significados constituem, pois, feixes de relações; 
• as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes, construídas 

social e individualmente, e em permanente estado de atualização; 
• em ambos os níveis - individual e social - a idéia de conhecer assemelha-

se à de enredar (MACHADO, 1995, p.138). 

Portanto, em consonância com essa concepção de conhecimento, seria pouco eficaz 

ou muito limitado um ensino linear de Física, em que cada gaveta (Mecânica, Termologia, 

Óptica...) fosse sucessivamente aberta e fechada, assim como as pastas dentro de cada gaveta 

(Cinemática, Dinâmica, Estática...). Há que se incentivar a construção das relações entre os 

nós da rede de significados correspondente à Física e ao conjunto das disciplinas escolares. 

O aprendizado a partir do exercício das múltiplas competências e habilidades7, 

conforme proposto nos documentos educacionais oficiais, parece-me apontar nesse sentido. 

Enquanto nos PCNEM se explicitam três conjuntos de competências - comunicação e 

                                                           
7 Como possível definição desses termos, tomo como referência o PCN+: “Pode-se, de forma geral, conceber 
cada competência como um feixe ou uma articulação coerente de habilidades. Não se trataria de gradação, no 
sentido de habilidade ser uma ‘competência menor’ mas talvez de abrangência, no sentido de ser uma 
competência específica. Como metáfora, talvez se possam comparar a mãos e dedos, as competências e 
habilidades, pois as primeiras só fazem sentido quando associadas às últimas e, mesmo tomando competências 
como um feixe articulado de habilidades, não é de hierarquia a relação entre umas e outras.” (BRASIL, 2002, p. 
15). 
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representação, investigação e compreensão, contextualização social ou histórica, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) aponta cinco competências gerais: dominar diferentes 

linguagens, compreender processos, diagnosticar e enfrentar problemas reais; construir 

argumentações e elaborar proposições solidárias. De uma forma ou de outra, cada um desses 

conjuntos de competências e de seus feixes de habilidades, não se restringem a determinadas 

partes de uma disciplina, nem ao todo de uma disciplina e nem mesmo a uma das áreas do 

conhecimento. 

Informar e informar-se, comunicar-se, expressar-se, argumentar 
logicamente, aceitar ou rejeitar argumentos, manifestar preferências, apontar 
contradições, fazer uso adequado de diferentes nomenclaturas, de diferentes 
códigos e de diferentes meios de comunicação, são competências gerais que 
são recursos de todas as disciplinas, e que, por isso, devem se desenvolver 
no aprendizado de cada uma delas (BRASIL, 2002, p. 15). 

Decerto há especificidades a serem contempladas, com diferentes áreas ou 

disciplinas podendo, por exemplo, dar diferentes ênfases e abrangências às mesmas 

competências e habilidades. Nesse sentido, é esclarecedor o seguinte diagrama8, formulado 

pelos PCN+, que aponta as principais vias de conexão entre as áreas do conhecimento através 

dos conjuntos de competências: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Foi preferida a versão original fornecida por Menezes à versão oficial impressa que pode ser vista na página 25 
dos PCN+. 

Figura 01 
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É com essa compreensão do aprendizado vinculado ao desenvolvimento de 

competências e habilidades e da observação da atual realidade escolar que foram elaborados 

os temas estruturadores descritos no capítulo anterior: 

No entanto, como as disciplinas não estão usualmente organizadas em 
termos de competências, mas sim em termos de tópicos disciplinares, se 
desejamos que elas estejam atentas para o desenvolvimento de 
competências, seria útil esboçar uma estruturação do ensino capaz de 
contemplar, a um só tempo, uma coisa e outra. Essa é a idéia que preside a 
concepção de temas estruturadores do processo de ensino, para se poder 
apresentar, com contexto, os conhecimentos disciplinares, já associados a 
habilidades e competências específicas ou gerais (BRASIL, 2002, p.16). 

A dimensão do hipertexto percebida por Levy, a concepção do conhecimento como 

feixe de relações entre os nós de uma rede de significados, analisada por Machado e o 

trabalho com temas estruturadores como meio para o desenvolvimento de competências e 

habilidades proposto pelos PCN+, conformam um importante conjunto teórico para nortear a 

elaboração de textos didáticos inovadores que permitam a alunos e professores realizarem 

diversas viagens pelo interior do universo da Física e de todo o espectro dos componentes 

curriculares, algo que, na dimensão escrita, possa se assemelhar à flexibilidade permitida pela 

dimensão do hipertexto. Acredito que o material descrito a seguir aponta nesse sentido.  

 

II.2 - Visão global da coleção 

 

Os fascículos de Física elaborados para o ensino médio das Escolas Associadas 

fazem parte de “uma coletânea de textos didáticos, cobrindo as três áreas do conhecimento, 

nos quais a cultura científica e humanista é promovida com contexto e ênfase nos conceitos” 

(BONETTI; CANATO JR.; KANTOR; MENEZES, 2003, Introdução). Ao todo, são seis 

fascículos intitulados O mundo da energia, Transportes, esportes e outros movimentos, Os 

astros e o cosmo, Comunicação e informação, Radiações, materiais, átomos e núcleos e Toda 

a Física: hoje e através de sua história. 
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Para melhor contextualização da análise apresentada na próxima seção, referente a 

diversos trechos de cada texto, vale a pena registrar uma breve descrição de cada um desses 

fascículos, conforme apresentado ao XV Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF): 

Transportes, esportes e outros movimentos: 
O fascículo é aberto com uma seção denominada “abrindo o jogo”, onde é 
evidenciada a capacidade humana de admirar, compreender e se apropriar de 
movimentos naturais e de seu reflexo no desenvolvimento dos esportes e 
transportes. Conceitos de deslocamento, intervalo de tempo e velocidade são 
introduzidos como uma necessidade para se fazer comparações entre meios 
de transportes ou entre atletas. A discussão sobre um possível jogo de 
futebol com bolas de basquete ou vôlei e a insensatez de se jogar este esporte 
com bolas de boliche dá origem à discussão da elasticidade dos materiais e, a 
partir daí, dos conceitos de força e massa, sem, no entanto, qualquer menção 
direta às leis da mecânica newtoniana, assunto deixado para “as regras do 
jogo”, segunda seção do fascículo. Nesta segunda seção, as leis dos 
movimentos linear e angular são formalizadas, partindo-se do princípio de 
conservação da quantidade de movimento e finalizando com a aplicação 
destas leis a movimentos sem causa imediata aparente, como objetos em 
referenciais não inerciais ou a vibração do ar que transporta o som. Os 
efeitos de propulsão e resistência, característicos das forças de atrito com o 
solo, ar e água são discutidas no início da terceira seção, “usando as regras 
nos esportes e transportes”, que é finalizada com a percepção de que a 
gravidade é onipresente, sendo sua compreensão fundamental para a 
explicação do movimento de objetos arremessados com diferentes 
inclinações, do equilíbrio de objetos, veículos e pessoas, seja em solo firme 
ou num fluído, e do movimento de domínios astronômicos. Em “Energia, 
trabalho, conservação e dissipação”, última seção do fascículo, é 
apresentada a lei de conservação da energia, em especial da energia 
mecânica, bem como a definição de trabalho mecânico, seguidos da análise 
das transformações recíprocas entre as energias cinética e potencial e da 
elasticidade dos objetos em choques mecânicos. 
 
O mundo da energia: 
No início do fascículo, a seção “A energia, sua geração e utilização” 
apresenta a universalidade da presença da energia, com diversos exemplos 
de transformações energéticas e com a discussão do princípio geral da 
conservação de energia. Completando a primeira parte, o uso social da 
energia é contextualizado historicamente, desde o homem pré-histórico até a 
vida moderna. Na seqüência, em “Recursos energéticos naturais”, o texto 
explora os fluxos e transformações de energia que envolvem os processos 
naturais e tecnológicos, como o ciclo do ar e da água e seu aproveitamento 
energético através de antigos moinhos de vento ou de modernas 
hidrelétricas, e o ciclo do carbono que dá origem aos combustíveis 
renováveis e não renováveis. Definições mais acabadas aparecem somente a 
partir da terceira seção, “Afinal, o que é energia?”, quando o trabalho 
mecânico, e as energias cinética, potencial, mecânica e térmica são 
discutidas a partir da análise energética de objetos em queda livre ou de 
corpos elásticos tencionados na presença ou ausência de forças dissipativas. 
A quarta seção, “máquinas e processos térmicos”, tem como centro a 
discussão das leis da termodinâmica e de sua aplicação no funcionamento de 
máquinas térmicas e sistemas refrigeradores. A energia elétrica ocupa a 
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seção mais longa do fascículo, “eletricidade, geração e usos”, onde é 
priorizada a conceituação fenomenológica de algumas grandezas elétricas 
como corrente, tensão, potência, resistência e interação eletromagnética, 
num nível de profundidade adequado ao objetivo central de que o educando 
compreenda o funcionamento básico de pilhas e baterias, aparelhos 
resistivos, motores e geradores elétricos, bem como tenha uma noção do 
funcionamento dos aparelhos de comunicação e informação. Assim, 
conceitos como campo elétrico e sua relação com a força elétrica, não são 
mencionados neste fascículo. Na seção final do fascículo, “Energia, 
economia e meio ambiente”, a problemática energética do mundo atual é 
discutida de forma ampla, tanto em seu aspecto ambiental, quanto sócio-
econômico, com o leitor sendo convidado a enxergar sua localização na 
matriz energética brasileira e mundial e opinar quanto aos custos e riscos das 
alternativas energéticas disponíveis para o futuro da humanidade. 
 
Os astros e o cosmo: 
Em “Visões do céu”, primeira seção do fascículo, faz-se inicialmente um 
relato das diversas concepções sobre os astros e o cosmo formuladas da pré-
história à antiguidade. Na seqüência, são descritas algumas características 
celestes, como os movimentos periódicos de planetas e estrelas vistos a 
partir dos hemisférios norte e sul, os pólos celestes, as constelações, as 
estações do ano, os eclipses solares e lunares e a forma como o homem 
utiliza as regularidades do céu para a contagem do tempo e a construção de 
calendários. A segunda seção, “A visão moderna do sistema solar”, é 
destinada à análise do sistema solar e à teoria da gravitação, iniciando por 
uma contextualização histórica dos trabalhos de Copérnico, Tycho Brahe, 
Kepler, Galileu e Newton, passando pela apresentação do conhecimento que 
temos hoje sobre os objetos que compõem o sistema solar e terminando com 
a discussão do papel da gravitação na sua formação. A Via-Láctea e as 
estrelas em geral, são o foco de estudo da terceira seção, “Via-láctea: 
nascimento, vida e morte das estrelas”, que inclui uma orientação de como 
fazer medidas de distâncias estelares, noções da interpretação quântica dos 
espectros ópticos da luz emitida por estrelas e da classificação dos astros de 
acordo com o diagrama H-R, além da discussão da formação dos elementos 
químicos a partir das reações nucleares e da estimativa da idade do sistema 
solar a partir da análise do decaimento radiativo do urânio. Na seção final, 
“Evolução do universo”, é apresentada a teoria do universo em expansão, 
com a localização temporal do Big-Bang, estando também presente noções 
da teoria da relatividade, restrita e geral, e da teoria da unificação das forças 
fundamentais. 
 
Comunicação e informação: 
Após um breve relato dos diversos processos de coleta, armazenamento e 
processamento de informações realizado pelo homem desde os primórdios 
de sua existência, a primeira seção do fascículo, “Som, rádio e outras 
ondas”, discute as características do som, da fonação e da audição, bem 
como dos dispositivos elétricos comuns em aparelhos de comunicação e 
informação, tais como capacitores, indutores, transformadores, diodos, 
transistores, microfones e alto-falantes. Para tal, são trabalhadas as 
definições de onda mecânica, freqüência, período e amplitude de uma onda, 
ondas estacionárias e séries harmônicas, ressonância, intensidade, altura e 
timbre sonoros, forças e campos elétricos e magnéticos, ondas 
eletromagnéticas, resistores e suas associações, condução e semi-condução 
elétrica e modulação da onda portadora utilizada em radiodifusão. A óptica, 
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física e geométrica, é o tema central de “Luz, imagens e processamento”, 
segunda seção, que inclui uma noção do caráter dual da luz, uma distinção 
entre as cores aditivas e as subtrativas, explicação da formação e projeção de 
imagens por equipamentos ópticos e dos defeitos de visão, descrição do 
funcionamento de máquinas xerocópias e de impressoras a laser, além da 
discussão sobre a modulação e transmissão de imagem e som por canais e 
aparelhos televisivos. A terceira seção, “Informática, sistemas e redes”, 
apresenta um histórico da evolução dos equipamentos que processam 
informação, do ábaco aos circuitos lógicos semicondutores, além de 
demarcar a diferença entre hardware e software. A seção “Comunicação e 
informação na sociedade pós-industrial”, fecha o fascículo analisando 
algumas utilizações tecnológicas do mundo da comunicação e informação, 
como cartões bancários, telefones celulares e equipamentos médicos. 
 
Radiações, materiais, átomos e núcleos: 
A primeira seção deste fascículo, “As radiações e a matéria, hoje e no 
passado”9, é marcada por uma ampla exposição do uso das radiações pelo 
homem moderno, tanto em seu cotidiano, como na medicina, na produção, 
na guerra e na ciência, incluindo todas as faixas do espectro eletromagnético. 
Em seguida, faz-se um passeio histórico pelas hipóteses acerca da estrutura 
da matéria, desde o homem primitivo até o homem moderno, demonstrando-
se que o conhecimento de tal estrutura sempre foi profundamente vinculado 
ao estudo das radiações emitidas pela matéria. Na segunda seção, “O átomo 
quântico”, a estrutura atômica é analisada, iniciando pelo relato dos 
“estranhos” fenômenos não resolvidos pela física clássica, como a emissão 
de radiação por um corpo negro, o efeito fotoelétrico e o espectro discreto 
dos gases aquecidos e de como o átomo quântico foi sendo idealizado 
durante esse período histórico, tendo como resultado uma nova visão de 
mundo, baseada na natureza dual da matéria e das radiações, no princípio de 
incerteza e na existência dos estados quânticos. Os processos químicos e a 
periodicidade dos elementos são, então, analisados à luz desses estados 
quânticos. A terceira seção, “As radiações, o núcleo atômico e suas 
partículas”, trata da estrutura nuclear, iniciando pelo estudo da radiatividade 
natural, seguindo-se da explicação dos processos de fissão e fusão nucleares 
e do funcionamento das bombas A e H e das usinas nucleares, terminando 
com uma apresentação da teoria da unificação das forças fundamentais e de 
sua relação com a classificação das partículas elementares. Na última seção, 
“Estrutura da matéria e propriedades dos materiais”, estuda-se as 
propriedades físicas de gases, líquidos e sólidos, em especial a íntima relação 
existente entre a transparência às radiações e a condutibilidade elétrica, com 
destaque para os materiais semicondutores e para a apresentação do modelo 
de bandas de energia, que permite explicar o funcionamento de diodos e 
transistores. O fascículo é, então, finalizado com uma discussão sobre o 
provável papel fundamental que as radiações tiveram na formação da vida 
terrestre e na capacidade das radiações em causar modificações celulares, 
que tanto podem curar como prejudicar e até mesmo matar. 
 
[Toda a Física, através de sua história]10: 
[...] este fascículo faz uma retomada dos assuntos discutidos nos cinco textos 
anteriores, mas dando uma seqüência mais histórica, apresentando assim 
uma ordenação mais próxima da tradicionalmente utilizada na escola média. 

                                                           
9 Na versão impressa final, essa seção ficou denominada apenas como As radiações e a matéria.  
10 Concluído em outubro de 2003, o texto recebeu o seguinte título definitivo: Toda a Física: hoje e através de 
sua história. 
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Dessa forma, após uma seção de abertura em que a Física será apresentada 
como componente da cultura humana, tecnológica e científica, o texto 
contará com seções destinadas à mecânica, termodinâmica, campos clássicos 
de força (gravitação e magnetismo) e física quântica. Com tal estrutura, 
pretende-se possibilitar ao educando uma visão integrada de toda a Física, 
que seria muito vantajosa se utilizado com um sentido de fecho, mas que não 
seria de todo descabida como descortínio inicial. Com certeza, cada um 
desses usos exigiria uma atitude diferente do professor, tanto no apoio à 
compreensão de cada tópico, como no nível de exigência com que seriam 
conduzidas as atividades dos alunos (BONETTI; CANATO JR.; KANTOR; 
MENEZES, 2003, Breve descrição dos fascículos de Física). 

 

Ainda que haja grande semelhança com a nucleação proposta pelos PCN+ para o 

ensino de Física, uma importante diferença merece destaque: os fascículos O mundo da 

energia e Toda a Física: hoje e através de sua história constituem pontes de acesso direto a 

todos os demais textos, o que pode ser ilustrado como um feixe de relações: 

 

 

 

 

 

 

 

Essa representação já evidencia a sugestão de que esses dois fascículos - de grande 

poder de extensão por todo o conteúdo de Física - sejam utilizados como abertura e fecho da 

discussão com o aluno da escola média. Assim, em vez da evolução linear dos conteúdos, 

cada um visto como pré-requisito para o que lhe sucede, a proposta é proporcionar uma visão 

de toda a Física, logo no início do ensino médio, e sintetizar a discussão em seu término. 

Lembro-me aqui de uma das discussões organizadas pelo Prof. Dr. Manoel R. 

Robilotta do IFUSP, no curso Construção e Realidade no Ensino de Física, uma das 

disciplinas oferecidas pelo programa de pós graduação ao qual essa dissertação se reporta. 

O mundo da 
energia 

Toda a Física: hoje e 
através de sua história 

Transportes, esportes e outros 
movimentos 

Os astros e o cosmo 

Comunicação e informação 

Radiações, materiais, átomos e 
núcleos 

Figura 02 
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Para ilustrar a relação entre as partes e o todo de uma estrutura teórica, Robilotta, utilizava 

imagens como a mancha preta da figura 1, retirada do contexto dado pela figura 2 em que ela 

aparece como orelha do cãozinho. Da mesma forma, para compreender um determinado 

conceito, como o de carga elétrica, por exemplo, “é preciso saber onde ela se encaixa dentro 

da teoria eletrostática. Saber quais são as ligações que ela faz com as outras partes da teoria. 

Saber, enfim, a própria teoria. A orelha e o cãozinho vêm juntos, e o mesmo acontece com a 

carga e a eletrostática” (ROBILOTTA e BABICHAK, 1997, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois bem, o ensino de Física tem tido a tradição de mostrar isoladamente, um após o 

outro, as orelhas, o focinho, os olhos e as patas do cãozinho chamado Física, sem nunca 

mostrá-lo por inteiro. Pior ainda, da forma como alguns autores de livros didáticos para a 

escola média têm acrescentado os elementos de FMC, até a coleira já é apresentada...sem 

contexto, mas sufocando o aluno! 

Outro destaque da coleção como um todo é a existência de uma grande quantidade de 

boxes, quadros de “conexão” ou de “atividade” que, posicionados ao lado do texto principal, 

estabelecem uma relação entre texto e contexto, dificilmente perceptível em textos didáticos: 

o texto principal transforma-se no contexto do texto do quadro. Não se trata apenas de uma 

Figura 03 

Figura 04 
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informação a mais ou de um estilo literário para tornar o texto menos denso e cansativo. É 

também isso, mas muito mais, já que tais boxes ou forçam uma interação maior com o texto 

principal ou abrem janelas para textos de outros fascículos ou, ainda, para novos temas de 

pesquisa, possibilitando diversas seqüências de leituras e discussões. É um texto “vivo”, que 

favorece a autonomia de educando e educador, com o texto do boxe, contextualizado pelo 

texto principal, podendo se tornar o contexto de outros textos pesquisados. 

Essa configuração é, portanto, algo similar ao hipertexto digital e seus links que, 

ativados pelo mouse, abrem novas janelas na tela, que contém desde simples glossários até 

pequenos apllets interativos, ou mesmo janelas que já pertencem a outros textos e hipertextos. 

Por tratar-se de um texto impresso, não digitalizado, é claro que a coleção analisada não tem 

toda essa mobilidade, mas ela realmente permite, tanto ao professor quanto ao aluno, diversas 

viagens entre os fascículos de Física ou os demais da coleção. Comprovação disso é o fato de 

que tem variado muito a ordenação escolhida para a aplicação dos fascículos de Física pelos 

professores. Nem sempre O mundo da energia, por exemplo, é o escolhido para dar início ao 

curso no primeiro ano do ensino médio, sendo muitas vezes substituído por Transportes, 

esportes e outros movimentos ou por uma intercalação desses dois fascículos ao longo de todo 

o ano. Há professores que têm preferido aprofundar o estudo do eletromagnetismo disposto 

em O mundo da energia, incorporando aspectos trabalhados em Comunicação e informação e 

há outros que têm deixado para o momento da discussão desse último fascículo, toda a parte 

relativa à energia elétrica. 

Enfim, o trabalho com o conjunto dos textos tem permitido diversas experiências 

didáticas por parte de professores que ousam ousar e aprender. Há professores, também, que 

se sentem perdidos, ao verem “puxado o tapete” em que repousava aquela seqüência com que 

se habituou durante anos de profissão. A tradicional competição olímpica dos exames 

vestibulares é outro fator de tensão, que tem provocado respostas necessárias por parte dos 
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organizadores das Escolas Associadas, como a orientação para a inserção nos fascículos de 

quadros “Em questão”, que abordam questões de vestibulares e para a confecção de “cadernos 

de exercícios”, destinados ao uso em paralelo ao texto principal. 

 

II.3 – Tecendo a teia com a nova Física 

 

IDENTIFICANDO RADIAÇÕES: 
O conjunto das radiações eletromagnéticas (ou espectro eletromagnético) é 
mostrado na figura abaixo.[Figura 05]. 
1. Investigando via Internet e por outros recursos, prepare-se para participar 
de uma discussão sobre as possibilidades de ocorrências, utilizações e 
perigos relacionados a cada tipo de radiação. Lembre-se de que a maior parte 
dessas radiações está presente em 
equipamentos e processos em sua casa. 
2. Procure identificar de que natureza são as 
ondas dos diferentes fornos e aquecedores, 
como a torradeira, dos controles remotos, ou 
captadas por aparelhos de imagem e som. 
3. Você deverá posicionar-se em relação às 
medidas que poderão ser tomadas para 
minimizar os efeitos das radiações nocivas 
sobre os seres vivos. 
4. Ao final da discussão da classe, será 
elaborado um texto sobre as conclusões do 
grupo  (CANATO JR.; MENEZES, 2001, 
p.15). 

Na quase totalidade dos textos didáticos de Física existentes no mercado, atividades 

centradas na discussão do espectro eletromagnético, como a descrita acima, somente fariam 

sentido ao final da coleção, logo após a apresentação do conceito de onda eletromagnética. No 

entanto, esse texto foi extraído do início de O mundo da energia, um fascículo que tem sido 

trabalhado com alunos do primeiro ano do ensino médio das Escolas Associadas. Mais 

exatamente, essa atividade é vinculada ao seguinte texto, que lhe serve de contexto: 

AFINAL, O QUE É ENERGIA? 
AS MUITAS FORMAS E OS MUITOS NOMES: 
[...] Há mais de dois séculos, já se sabe que a 
energia térmica, vulgarmente chamada de calor, 
também é uma manifestação do movimento da 
matéria, em sua constituição microscópica e, 
portanto, também poderia ser compreendida 

Figura 05 
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como energia cinética. Por outro lado, a energia 
térmica não se confunde com a energia 
mecânica, pois corresponde a movimentos 
desordenados; num gás em equilíbrio, são 
moléculas livres em trânsito aleatório; num 
sólido, são vibrações não ordenadas das 
moléculas presas à rede cristalina. É usual 
também se denominar de radiação térmica à 
radiação emitida permanentemente por 
qualquer objeto, devido ao movimento dos 
seus constituintes atômicos. Isto acontece 
simplesmente por ser toda a matéria 
constituída por cargas elementares e, portanto, 
cada átomo em oscilação é um emissor 
permanente de radiação eletromagnética.  
É claro que numa antena, onde cargas se 
movem ordenadamente de um lado para outro, 
com uma freqüência pré-estabelecida, a onda 
eletromagnética resultante, que nossos 
receptores domésticos de rádio e TV 
sintonizam, não deve ser confundida com a 
radiação térmica, cuja freqüência, aliás, está 
numa faixa denominada de infravermelho.  
Acima desta faixa há outra que inclui as várias 
freqüências que podem ser detectadas por uma 
“antena” muito especial, chamada olho!...  
Acima desta faixa da luz visível, começa a da 
ultravioleta, e depois a dos raios X, a dos raios gama... Na realidade, calor e 
luz visível, ultravioleta e muitas outras radiações, com nomes estranhos, são 
da mesma natureza. Aliás, a própria radiação solar é um pacote de muitas 
freqüências, incluindo infravermelhos, com freqüências abaixo da faixa da 
luz visível, e ultravioletas, com freqüências acima da luz visível (CANATO 
JR.; MENEZES, 2001, p.14-15). 

Vê-se, assim, que não é preciso esperar pelo “pré-requisito” do conhecimento da 

teoria eletromagnética para instigar uma primeira discussão sobre as radiações. Pelo contrário, 

sua introdução, logo no início do curso, facilita o diálogo do texto com o jovem estudante, em 

cujo cotidiano o uso das radiações é cada vez mais presente, além de contribuir para uma 

visão global dos fenômenos físicos e favorecer a contextualização do futuro aprendizado. 

No fascículo Comunicação e informação, o conceito de onda eletromagnética é 

introduzido formalmente em um texto com o formato de boxe de conexão: 

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS: 
Se aproximarmos um ímã de um anel condutor, uma corrente elétrica será 
induzida nesse anel. Isso foi interpretado por Maxwell como a criação de um 
campo elétrico que coloca os elétrons livres em movimento a partir da 
variação do campo magnético. 

Figura 06 
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Mesmo que não haja o condutor, existe campo elétrico induzido pela 
variação do campo magnético. O inverso dessa situação também é 
verdadeiro, ou seja, a variação de um campo elétrico produz um campo 
magnético, de modo que os dois campos estão ligados um ao outro 
constituindo um único campo eletromagnético. 
Tomemos como exemplo o campo magnético oscilante gerado entre os pólos 
de um eletroímã no qual circula uma corrente alternada. Como o campo 
magnético é variável, um campo elétrico também variável será gerado nas 
proximidades do eletroímã. Este campo elétrico variável, por sua vez, 
originará um novo campo magnético também variável e, assim, 
sucessivamente. Isso acarretará a propagação, através do espaço e em todas 
as direções a partir do eletroímã, de uma perturbação constituída pelos 
campos elétrico e magnético variáveis que tem todas as características de um 
movimento ondulatório e, por isso, foi denominada de onda eletromagnética. 
Os campos magnéticos e os elétricos de uma onda eletromagnética são 
perpendiculares à direção de propagação da onda, por isso ela é uma onda 
transversal, como uma “ola” eletromagnética.  
Como os campos elétrico e magnético podem existir sem a necessidade de 
um meio material, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo, ao 
contrário das ondas mecânicas, como o som, por exemplo. 
As ondas eletromagnéticas são classificadas de acordo com suas freqüências, 
pois a cada faixa de freqüência há uma forma diferente de interação entre a 
onda eletromagnética e a matéria. A figura [Figura 06] mostra o espectro 
eletromagnético e as denominações das diversas ondas e suas faixas de 
freqüências (BONETTI; KANTOR, 2002, p.20). 

Da mesma forma que a atividade anterior, esse boxe de conexão também está 

contextualizado pelo texto principal de seu fascículo que, nesse caso, descreve os circuitos 

oscilantes: 

Um pequeno circuito oscilante (ou simplesmente um oscilador 
eletromagnético), com um capacitor e um indutor, é a base de vários 
sistemas de transmissão, como rádio, TV, satélite e microondas. Presentes 
tanto nos transmissores como nos receptores de ondas eletromagnéticas, eles 
são responsáveis pela sintonia entre a emissora e o receptor. 
Nos circuitos oscilantes, a energia é armazenada ora no campo elétrico do 
capacitor, ora no campo magnético do indutor, criando uma oscilação muito 
rápida, mas a cada ciclo os campos ficam menos intensos por causa da 
dissipação de energia por efeito Joule. Para manter seu funcionamento em 
um transmissor, é necessário incluir no circuito uma fonte variável que 
reponha energia a cada ciclo; já no receptor, a energia da onda emitida pela 
transmissora é que repõe a energia no circuito por ressonância. 
Você já deve ter ouvido o locutor falar da freqüência de oscilação da 
transmissão, a chamada portadora, mas sem esse nome, algo parecido com 
“Rádio Tanranran FM, 98,8 megahertz...” ou ainda “Rádio Banranran AM, 
na freqüência de 802 quilohertz...” (BONETTI; KANTOR, 2002, p.19-21). 
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É também no fascículo Comunicação e informação, no contexto da informação 

tecnológica sobre a telefonia celular, que a questão dos possíveis danos causados pelas 

radiações ao organismo humano volta a aparecer através de um boxe de conexão: 

POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA: TV, RÁDIO, TELEFONE 
CELULAR, MICROONDAS, SINAIS DE SATÉLITE... 
A IV Conferencia Latino-Americana sobre Meio Ambiente, a Ecolatina, foi 
realizada em Belo Horizonte no final de 2001. A novidade nos debates 
ocorridos no encontro consistiu na discussão sobre as emissões 
eletromagnéticas e os possíveis efeitos da radiação não-ionizante sobre o 
organismo humano, mostrando que a radiação eletromagnética passou a ser 
vista como um poluente ambiental. 
Na segunda metade do seculo XX, houve um enorme crescimento da 
quantidade de energia eletromagnética emitida de forma artificial no meio 
ambiente, o que levou alguns especialistas a argumentar sobre a 
possibilidade de a radiação interferir de maneira danosa no organismo 
humano e no dos seres vivos em geral. 
A discussão promete ser longa. Enquanto alguns pesquisadores afirmam que 
a radiação artificial pode influenciar o ciclo que regula as funções 
biológicas, como respiração, circulação a digestão, provocando insônia, 
depressão e variações de humor, ou mesmo causar problemas mais graves, 
como o desenvolvimento de certos tipos de câncer, outros sustentam que isso 
não ocorre. Consideram que as possibilidades são reais, mas só para quem 
está exposto a níveis de radiação muito elevados. 
Todos os estudos realizados até hoje não mostraram comprovação científica 
da ação nociva dessa forma de radiação no organismo humano. Entretanto, 
todos concordam que, na dúvida, o melhor é prevenir-se, reduzindo ao 
máximo a potência dos transmissores e o tempo de uso de aparelhos 
celulares. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) deverá divulgar em breve estudos 
sobre os perigos do uso de telefones celulares (BONETTI; KANTOR, 2002, 
p.45). 

  Mesmo no fascículo Transportes, esportes e outros movimentos, voltado quase 

exclusivamente ao estudo da mecânica newtoniana, as radiações não deixam de comparecer, 

sendo citadas ao se descreverem os movimentos sem causa aparente, como o som e a luz:  

No caso da luz, de outras radiações eletromagnéticas ou mesmo de radiações 
nucleares, cuja produção ocorre no interior dos átomos ou no interior do 
núcleo atômico, a diferença essencial, relativa ao som, é que não precisa de 
ar nem de outro meio, pois as “ondas-partículas” que as constituem 
caminham até melhor no vácuo. Para tratar desses domínios, há uma 
mecânica especial, denominada mecânica quântica, para a qual também 
valem as leis gerais como os princípios de conservação, de forma que, se um 
átomo emitir qualquer radiação, precisa ao mesmo tempo recuar, com 
quantidade de movimento que compense a quantidade emitida, o que 
demonstra como é ampla a área de aplicação dos princípios da mecânica  
(CANATO JR.; MENEZES, 2002, p.25). 
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Como já anunciado pela breve descrição dos fascículos, é em Radiações, materiais, 

átomos e núcleos que o espectro eletromagnético será analisado de modo mais profundo, no 

contexto das radiações e do estudo das principais teorias da FMC mas, quando esse for o 

momento, o diálogo com o educando já estará facilitado pelos textos descritos acima. 

Essa rede estabelecida entre os fascículos também aparece de forma muito clara nos 

textos que se referem à energia nuclear. Em O mundo da energia, há uma introdução ao 

assunto a partir da problemática dos custos e riscos das alternativas energéticas: 

É preciso, então, analisar a viabilidade e adequação de algumas alternativas 
energéticas, entre as quais formas que já tiveram importante papel histórico 
como a energia dos ventos, ou outras de história recente e mesmo 
controversa, como o uso da energia nuclear. Reconhecida como uma 
tecnologia de alto risco, as usinas nucleares produzem energia elétrica 
utilizando materiais radioativos como “combustível” para a produção de 
vapor que fará girar suas turbinas. O material mais utilizado é o isótopo 235 
do urânio, que, devido à instabilidade de seu núcleo, divide-se 
espontaneamente em duas porções praticamente iguais e emite energia na 
forma de calor, além de liberar dois ou três nêutrons, num processo 
denominado fissão nuclear. Tal divisão também pode ser provocada 
artificialmente através de bombardeamento do núcleo deste material por 
nêutrons em baixa velocidade. Em um reator nuclear uma controlada reação 
em cadeia é, então, provocada com o decaimento natural de alguns átomos 
sendo utilizado para bombardear com nêutrons outros átomos e assim por 
diante. O resultado disto é a liberação de uma quantidade de energia em 
muito superior do que a conseguida pela queima de quantidades equivalentes 
de carvão ou petróleo, sem qualquer liberação de gases que interfiram com a 
atmosfera. 
Por outro lado, a radiação emanada por tais desintegrações atômicas, 
ocorridas dentro de um reator nuclear, é altamente nociva à vida, sendo 
também causadora de mutações genéticas. O isolamento do material 
radioativo nos reatores em funcionamento constitui-se, assim, numa das 
principais preocupações quanto a estas usinas, onde sempre há o perigo de 
que além dos vazamentos rotineiros, ocorram acidentes com grandes 
vazamentos de radiação, tal qual o ocorrido em Chernobyl em abril de 1986. 
Problema igualmente difícil é que destino dar ao lixo atômico que é 
produzido por essa forma de geração de energia. Uma vez utilizado, o urânio 
se transforma em outros elementos também radioativos, que podem levar 
milhares de anos até transformarem-se em elementos mais estáveis e menos 
ofensivos à vida. Além disso, tudo aquilo que tiver entrado em contato com a 
radiação, tal qual roupas especiais utilizadas pelos trabalhadores, peças de 
reposição, ferramentas e o próprio reator em caso de desativação, necessitam 
de um longo período de isolamento. 
Um outro tipo de energia nuclear, de mesma natureza da  energia que 
permite às estrelas brilharem durante bilhões de anos, é a fusão nuclear, ou 
seja a liberação de energia decorrente da junção de núcleos leves, como o do 
hidrogênio, ou o de um isótopo mais pesado do hidrogênio, o deutério, 
sintetizando núcleos um pouco maiores como o do hélio. Esta síntese já se 



II - Texto, contexto e hipertexto 
 
 

57

produziu na Terra, desde que se explodiu a primeira bomba H. O que está se 
mostrando difícil, é um sonho que já custou meio século de pesquisas, a 
obtenção de um processo de fusão contínua e controlada. As pesquisas 
continuam, mas sem expectativas precisas de prazo para sucesso (CANATO 
JR.; MENEZES, 2001, p.41-43). 

Em Os astros e o cosmo, o ciclo próton-próton é apresentado sob o contexto da 

energética das estrelas: 

REAÇÕES NUCLEARES E A ENERGÉTICA DAS ESTRELAS: 
Os núcleos atômicos possuem energias de ligação milhões de vezes mais 
fortes do que as ligações químicas, mas que, como estas últimas, podem ser 
manipuladas para se obter enorme quantidade de energia em rupturas e em 
sínteses. 
O ferro é o elemento químico cujo núcleo tem a maior energia de ligação. 
Assim, pode-se obter energia pela quebra – fissão – do núcleo de elementos 
mais pesados que o ferro, como o urânio ou o plutônio, usados em bombas 
atômicas e usinas nucleares, ou pela síntese –fusão – de núcleos de 
elementos mais leves do que o ferro, usada na bomba de hidrogênio, ou 
bomba H. 
A síntese de núcleos do hélio, a partir da fusão de núcleos de hidrogênio (ou 
seja, a partir de sucessivas colisões entre prótons), é o principal mecanismo 
de geração de energia nas estrelas. Para 
as estrelas secundárias, o carbono pode 
servir como catalisador para esse 
processo. 
É por causa desta condição energética de 
ligação dos núcleos que as estrelas 
sintetizam apenas elementos mais leves 
que o ferro e só as explosões de 
supernovas formam elementos de 
número atômico além do ferro 
(KANTOR; MENEZES, 2002, p.38). 

E, pouco mais adiante nesse mesmo fascículo, ao explicar como se faz para estimar a 

idade do Sistema Solar, comenta-se que “[...] Da medida da radiatividade de cada isótopo [de 

urânio], avaliamos sua meia-vida, ou seja, vemos que de uma quantidade do isótopo 235U, a 

metade decairia em outras substâncias a cada 700 milhões de anos [...]” (KANTOR; 

MENEZES, 2002, p.40), texto que dá contexto ao seguinte boxe de conexão: 

RADIATIVIDADE: 
A radiatividade natural de certos materiais, capaz de ionizar gases em sua 
passagem ou de sensibilizar filmes em recipientes lacrados, foi percebida 
antes de se descobrir sua origem nuclear, pois não se conhecia, na época, o 
átomo e muito menos seu núcleo. A radiação alfa foi mais tarde identificada 
como núcleos do elemento hélio, a radiação beta foi posteriormente 
identificada como elétrons de altíssima velocidade, e a radiação gama foi 

Figura 07 
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depois reconhecida como um fóton de energia elevada, radiação 
eletromagnética de freqüência ainda maior do que a dos raios X. 
No início do século XX, essas radiações 
permitiram investigar a estrutura da matéria e 
conceber a estrutura atômica e nuclear. A física 
quântica também propôs um modelo para os 
núcleos, como constituído de partículas chamadas 
prótons, de carga positiva, e de partículas 
chamadas nêutrons, sem carga elétrica, sendo a 
massa do núcleo a soma das massas iguais dos 
prótons e nêutrons. Como os elétrons são cerca de 
2 mil vezes mais leves que os prótons ou nêutrons, 
a massa do átomo quase coincide com a de seu 
núcleo, cujo tamanho é incrivelmente menor que o 
do átomo. Esse modelo exige que haja fortes 
forças nucleares atrativas pois os prótons, 
positivos e tão próximos, se repelem eletricamente 
de forma intensa. 
Descobriram-se forças nucleares de dois 
diferentes tipos: as forças nucleares fortes, que 
compensam a repulsão entre os prótons, e 
dependem de relações especiais entre os números 
de nêutrons e de prótons; e as forças nucleares 
fracas, que fazem a conversão de um nêutron em um próton, surgindo um 
elétron, na emissão beta. Núcleos de isótopos instáveis são radiativos e 
sofrem sucessivos decaimentos, com emissões radiativas, mudando sua 
natureza química, até resultarem em uma substância estável. Essa 
radiatividade natural ocorre há bilhões de anos, desde que substâncias 
instáveis, como os vários isótopos de urânio, foram geradas na supernova 
que antecedeu a origem de nosso Sistema Solar.  
Um núcleo radiativo, que emite uma alfa, converte-se em outro, de um 
elemento com número atômico duas unidades menor e quatro unidades de 
massa a menos. Um que emite uma beta, ao contrário, sobe uma unidade de 
número atômico, sem mudar essencialmente sua massa. A emissão de um 
gama é uma acomodação de excitação, resultante das demais emissões, e não 
muda massa nem carga, como quando um átomo excitado emite um fóton 
(KANTOR; MENEZES, 2002, p.40). 

Embora longas, essas citações permitem um conhecimento mais prático do conjunto 

dos fascículos, ao mesmo tempo em que ilustram tanto a relação entre texto e contexto, 

descrita na seção anterior, como o papel de conexão que pode cumprir a FMC: a atividade 

Figura 08 

Figura 09 



II - Texto, contexto e hipertexto 
 
 

59

sobre o espectro eletromagnético em O mundo da energia é uma ponte para o boxe de 

conexão sobre as ondas eletromagnéticas de Comunicação e informação, sendo que ambos 

indicam o caminho para Radiações, materiais, átomos e núcleos; as discussões sobre a 

alternativa enérgica nuclear em O mundo da energia e sobre a energética das estrelas e a 

idade do Sistema Solar em Os astros e o cosmo, vinculam esses fascículos entre si, além de 

abrir caminho para a discussão da constituição do núcleo atômico feita em Radiações, 

materiais, átomos e núcleos. 

Tópicos de FMC são também protagonistas de alguns “links” entre a Física e outros 

componentes curriculares. Em Radiações, materiais, átomos e núcleos, por exemplo, há um 

boxe de conexão denominado Ciência e tecnologia a favor da guerra, que ao fazer uma 

descrição do período que ficou historicamente conhecido como guerra fria, auxilia o 

estudante a construir uma ponte entre a FMC e as Ciências Humanas. Outro exemplo é a 

conexão entre as disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática, através da 

discussão da meia vida dos elementos radiativos, que, além de aparecer nos fascículos de 

Física Os astros e o cosmo e Radiações, materiais, átomos e núcleos, também aparece no 

fascículo Taxas, variações e funções, (OLIVEIRA; ROSA; HEIN, 2001), de Matemática e no 

fascículo Vida, suas esferas e seus códigos, (CASTELLANI; SANTANA, 2001), de Biologia: 

Um dos exemplos mais conhecidos de função exponencial decrescente é o 
que está relacionado com a intensidade radiativa de uma substância. Uma 
das principais características das substâncias radiativas é a chamada meia-
vida. Podemos definir meia-vida como o intervalo de tempo em que a 
intensidade radiativa da amostra coletada diminui pela metade, produzindo 
um novo material. 
O bismuto-210 tem meia-vida de 5 dias, isto é, se tivermos um grama de 
bismuto-210 em primeiro de janeiro, após 5 dias teremos metade daquela 
quantidade, ou seja, 1/2 grama; passados mais 5 dias, teremos 1/4 grama e 
assim sucessivamente (OLIVEIRA; ROSA; HEIN, 2001, p.37). 
 
Se quisermos uma datação [de rochas] mais exata [...] Só temos duas 
maneiras: por meio dos fósseis ou por meio da datação radiométrica. [...] Na 
datação radiométrica consideramos a quantidade de átomos resultantes da 
desintegração radiativa de certo elemento químico. A dosagem de alguns 
átomos encontrados nas rochas e nos vestígios dos seres vivos fornece dados 
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preciosos sobre a evolução da litosfera e dos seres vivos ao longo do tempo 
[...] (CASTELLANI; SANTANA, 2001, p.29). 

Outro exemplo de conexão entre fascículos de diferentes componentes curriculares 

vê-se no estudo do espectro descontínuo da luz emitida por gases aquecidos. Além do papel 

central que ocupa em Radiações, materiais, átomos e núcleos, essa discussão é apresentada 

tanto em Os astros e o cosmo, ao se referir à composição química das estrelas, como no 

fascículo O outro lado da energia, (SETUBAL, 2002), de Química, ao se analisar a 

energética da construção dos modelos atômicos, existindo até mesmo uma remissão do 

segundo para o primeiro destes textos: 

ÁTOMOS, ESPECTROS DE LUZ E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS 
ESTRELAS 
A luz emitida pelo vapor incandescente de um elemento químico pode ser 
separada em raias de diferentes cores, com o uso de um prisma de cristal, 
revelando uma série de linhas 
características, que constituem 
uma “impressão digital” da 
substância [figura 10]. É isso que 
nos permite dizer se uma estrela 
só tem hidrogênio e hélio ou se é 
composta também de outros 
elementos mais pesados.  
No início do século XX, a física 
quântica relacionou esses 
espectros luminosos com a 
estrutura atômica e com as transições de estado de elétrons, de um nível 
quântico para outro, em diferentes átomos. Max Planck percebeu que a luz 
se apresenta em pequenos “pacotes 
energéticos”, os quanta de luz ou fótons, 
que Albert Einstein mostrou que 
poderiam colidir com elétrons como se 
fossem partículas. Niels Bohr “montou” 
um modelo de átomo, em que os 
elétrons, negativos, orbitavam um 
núcleo, positivo, com raios 
preestabelecidos, o que é equivalente a 
dizer que o átomo só pode ter certos 
valores de energia ou níveis de energia 
quantizados. Bohr, na realidade, criou 
um modelo para o átomo de hidrogênio, 
mas a física atômica quântica foi depois 
generalizada para descrever os demais 
átomos e moléculas, tanto independentes, 
em gases, como reunidos em cristais, e 
utilizada para interpretar o infinitesimal 
domínio dos núcleos atômicos. 

Figura 10 

Figura 11 
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A teoria quântica mostrou que as energias dos átomos não variam de forma 
contínua, mas somente podem ter determinados valores, discretos portanto, 
correspondentes aos níveis quantizados. Dessa forma, o fóton de luz que 
emitem ou absorvem, ao mudarem de um nível para o outro, tem uma 
energia igual à diferença dos valores de energia entre os níveis. A relação 
entre essa diferença de energia, ∆∆∆∆E, e a freqüência f, que define a cor da luz 
emitida, é ∆E = h.f, sendo h a constante de Planck [Figura 11]. 
Um elétron pode ser excitado, ou seja, passar para um nível de maior 
energia, absorvendo um fóton ou colidindo com outros elétrons, de forma tão 
mais intensa quanto maior for a temperatura. Quanto mais quente uma 
substância estiver, mais elétrons ocuparão níveis elevados e maior será a 
energia, e também a freqüência, dos fótons emitidos ao decaírem, ou seja, 
voltarem para um nível mais baixo de energia. Por isso, estrelas emitindo luz 
branco-azulada, de freqüências mais elevadas, estão a temperaturas mais 
elevadas que estrelas emitindo luz avermelhada, de freqüências mais baixas 
(KANTOR; MENEZES, 2002, p. 34). 
 
Um espectro é o conjunto de cores que se obtém 
de uma luz decomposta. Por exemplo: a 
decomposição da luz branca resulta em um arco-
íris completo, desde o vermelho até o violeta. A 
luminosidade observada em lâmpadas de 
elementos como mercúrio ou hidrogênio, quando 
analisada com mais cuidado, mostra que ela é 
composta por apenas alguns constituintes da luz 
branca. Além disso, indica que o conjunto de 
componentes é específico para cada gás no 
interior da ampola. O conjunto de cores emitidas 
por determinado gás dentro de uma ampola é 
chamado de espectro (figura 28) [Figura 12]. 
Cada gás tem um espectro característico, único. 
Já se sabia que cargas em movimento liberavam 
energia na forma de luz. Mas o que Bohr não 
entendia era por que cada elemento possuía um 
espectro diferente e descontínuo, ou seja, com 
pequeno número de cores. 
A luz é composta por ondas eletromagnéticas. 
Uma onda transporta energia, ou seja, é a forma pela qual a energia se 
propaga. Uma onda eletromagnética transporta ao mesmo tempo energias 
elétrica e magnética. Analogamente à forma pela qual uma régua eletrizada 
produz um campo elétrico, um ímã produz um campo magnético, isto é, 
modifica de tal maneira o espaço a seu redor que se colocarmos um ímã 
nesse espaço ele se moverá por causa da ação do campo magnético. Assim, 
uma onda eletromagnética é, na realidade, um campo elétrico e um campo 
magnético oscilando perpendicularmente. 
Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) propôs um modelo para explicar o 
mecanismo do transporte de energia. Segundo esse modelo, as ondas 
eletromagnéticas são 
constituídas por unidades 
chamadas de fótons. Cada fóton 
está associado a uma onda. A 
quantidade de energia carregada 
pelo fóton está relacionada com 
o comprimento de onda da 

Figura 13 

Figura 12 
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radiação (λ), e a intensidade da luminosidade, com a quantidade de fótons 
propagados em determinada área. O comprimento de onda é a distância entre 
duas cristas consecutivas da onda e a energia transportada é inversamente 
proporcional ao comprimento de onda (E = hc/λ, em que h é a constante de 
Planck e c a velocidade da luz no vácuo). 
Desde 1861 a análise espectral era conhecida. Foi pela análise do espectro da 
luz solar que se identificou, em 1868, a existência de um  elemento no Sol: o 
gás hélio. Quando mais tarde (1895) o hélio também foi descoberto na Terra, 
a análise de seu espectro mostrou que esse elemento era o mesmo que o 
detectado no Sol (ver mais sobre esse tema no fascículo Os astros e o 
cosmo) (SETUBAL, 2002, p. 33 e 34). 

É interessante observar que a definição de onda eletromagnética contida neste trecho 

de “O outro lado da energia” é, também, um “link” para o boxe de conexão “Ondas 

eletromagnéticas” do fascículo Comunicação e informação, citado anteriormente. Além disso, 

acoplado a esse texto, há o seguinte boxe de atividade que reforça a análise feita 

anteriormente sobre o papel de conexão entre fascículos desempenhado pelo espectro 

eletromagnético: 

MUTAÇÕES E IRRADIAÇÕES: 
Acredita-se que no início da constituição da Terra a presença de raios 
cósmicos, provenientes de processos nucleares que ainda aconteciam no Sol, 
foi definitiva para a formação da diversidade biológica. 
Naquele tempo, a atmosfera terrestre não filtrava os raios X ou gama (γ) 
vindos do cosmo. Esses raios podem ter causado diversas mutações nos 
ácidos nucléicos porque tinham energia suficiente para romper ligações 
químicas. 
(O espectro completo da radiação eletromagnética, bem como a freqüência 
correspondente a cada comprimento de onda, encontra-se na página 15 do 
fascículo O mundo da energia). 
O esquema da figura 29 [Figura 10] apresenta alguns fenômenos que podem 
ser perturbados pelas radiações eletromagnéticas. 
Pela análise desse 
esquema, explique: 
1. Por que quando 
tiramos radiografias 
recomenda-se o uso 
de um colete de 
chumbo? 
2. Por que os 
alimentos não se 
desintegram quando 
colocados no forno de 
microondas? 
3. Se há ondas de 
rádio por toda a 
cidade, por que não Figura 14 
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tomamos precaução contra nossa exposição a esses raios? (SETUBAL, 2002, 
p.33). 

Ao término dessa seção, deve ser esclarecido que a conexão entre fascículos não é 

feita apenas através de tópicos de FMC, já que é uma estratégia utilizada em toda a coletânea 

e, entre os textos de Física, há diversos “links” realizados por tópicos da Mecânica clássica. 

Exemplo disso é o próprio espectro eletromagnético, com muitos dos textos descritos acima e 

a ele referentes sendo passíveis de continuidade de uso, mesmo que a FMC estivesse ausente 

da coleção. De qualquer forma, nota-se como um texto em razoável sintonia com o contexto 

sociocultural permite, com naturalidade, a atuação freqüente da nova Física na tessitura da 

rede de conhecimentos. Pode-se dizer, aliás, que esse trabalho com o contexto mais amplo, 

vivencial, evocado para se trabalhar determinados conceitos como radiação e freqüência, já 

estabelece naturalmente um feixe de relações implícito entre os conteúdos apresentados pelo 

conjunto dos fascículos, favorecendo a multiplicidade de “trajetos paralelos” proporcionados 

pelas diversas remissões e quadros que visam à conexão explícita entre os textos. 
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III – UM TEXTO COM CONTEXTO 

 

De posse da visão global dos textos elaborados para as Escolas Associadas, 

permitida pelo capítulo anterior, o foco será dado agora a Radiações, materiais, átomos e 

núcleos, fascículo que, disposto na íntegra no apêndice A, procura dialogar com o jovem 

estudante acerca das bases e aplicações da teoria quântica. Antes, porém, a fim de permitir um 

estudo comparativo, será feita uma análise de alguns textos didáticos e de outros materiais 

instrucionais destinados à escola média que abordam a FMC. 

 

III.1 – Textos com e sem contextos 

 

Como reflexo do movimento de atualização curricular analisado no primeiro 

capítulo, hoje já não é difícil encontrar textos de FMC nos livros didáticos nacionais 

destinados à escola média. No entanto, na grande maioria dos casos, são textos 

descontextualizados que mais parecem um apêndice colocado ao final da coleção, a fim de 

supostamente qualificá-la como moderna e coerente com as orientações dos PCNEM. Na 

realidade, tal procedimento apenas cria mais uma “gaveta” no amplo arquivo da Física 

tradicionalmente trabalhada no ensino médio: Mecânica no primeiro ano; Física Térmica e 

Óptica no segundo ano; Eletromagnetismo e, agora, também FMC no terceiro ano. 

Ora, a parte final dos textos de Eletromagnetismo, mais especificamente o fenômeno 

da indução eletromagnética, quando trabalhada, já costuma ser discutida em sala de aula de 

forma superficial e acelerada, não fazendo sentido algum acrescentar ainda mais conteúdo. 

Não é demais repetir que, de acordo com os PCNEM, “[...] não se trata [...] de elaborar novas 

listas de tópicos de conteúdo, mas sobretudo de dar ao ensino de Física novas dimensões [...]” 
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(BRASIL, 1999, p.230). Assim, não é necessário apenas acrescentar um tópico a mais, ou 

escolher aquilo que possa ser substituído; é preciso reinventar os textos de Física para que 

ganhem contexto e possam ser apreciados pelos jovens educandos. 

Ainda que presos àquela seqüência tradicional e ao modelo de numerosas páginas, há 

alguns autores que têm buscado apresentar a FMC, bem como todos os demais conteúdos, de 

forma contextualizada. Ao longo da coleção Física, de Alberto Gaspar, por exemplo, há 

alguns quadros que “foram planejados para preparar o professor e o aluno para as novas idéias 

da Física, [...] abordadas com mais detalhes nos quatro últimos capítulos do volume 3.” 

(GASPAR, “Manual do professor”, 2001, p.6). Assim, logo no início do primeiro livro dessa 

coleção, próximo ao texto principal que procura explicar o conceito de ponto material, há o 

seguinte quadro sobre o princípio da incerteza: 

Um dos paradoxos -contradições aparentes - mais intrigantes que a física 
moderna apresenta reside na impossibilidade de localizar com precisão 
corpos de dimensões extraordinariamente pequenas, chamadas de partículas, 
das quais o elétron é a mais conhecida. Segundo a mecânica quântica - uma 
das teorias básicas da física moderna -, ao contrário do que a idéia de ponto 
material possa sugerir, quanto menor o corpo mais difícil é a sua localização. 
Isso porque, à medida que suas dimensões se reduzem, ele se “espalha”, 
aumentando a região onde é provável encontrá-lo. Isso se deve a um 
princípio conhecido como princípio da incerteza, que estabelece condições 
alternativas para a determinação da posição e velocidade de uma partícula. 
Segundo esse princípio, à medida que determinamos com maior precisão a 
posição de uma partícula, menor será a precisão com que podemos 
determinar a velocidade dela e vice-versa (GASPAR, vol.1, p.42). 

Ao todo, são dezenove o número de quadros específicos de FMC, além de vários 

outros também a ela relacionados, classificados como “tecnologias” ou “aprofundamentos” 

que, em certa medida, contextualizam o ensino das “novas idéias da Física”. Em certa medida, 

pois, como pode ser visto pelo quadro exposto acima, o esforço é ir “encaixando” a FMC ao 

longo de um texto que segue o padrão de iniciar o ensino da Mecânica pela abstração da 

cinemática do ponto material, da Ondulatória pelo estudo físico-matemático do MHS, da 

Óptica pela óptica geométrica, da Termodinâmica pela termometria e do Eletromagnetismo 

pelos conceitos de carga e campo elétricos. 
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Certamente é um esforço correto, na direção recomendável, no entanto, a chamada 

“Física clássica” deixa de ser o assunto principal somente após mais de 1000 páginas da 

coleção, quando ao abordar a indução eletromagnética e a caracterização da luz como onda 

eletromagnética, discute-se também o efeito fotoelétrico e a dualidade onda-partícula. A partir 

daí, segue-se a seqüência histórica do desenvolvimento da teoria da relatividade de Einstein e 

da teoria quântica, incluídos detalhes como as hipóteses de Wien, Rayleigh e Jeans sobre a 

radiação do corpo negro, pois, segundo o autor, “assim como foi preciso quase três décadas 

para que a comunidade científica assimilasse as novas idéias, é essencial que você [o aluno] 

acompanhe o desenvolvimento desse processo para que possa também, como os físicos que 

dele participaram, reformular suas concepções” (GASPAR, vol.3, p.327). 

Ainda que não explicitado pelos seus autores, essa é a metodologia empregada em 

muitos outros textos, como o volume único de Torres et al. (2001), Física: ciência e 

tecnologia, que apresenta, em sua parte final, a teoria da relatividade de Einstein, a teoria 

quântica, desde a solução de Planck para o problema do corpo negro até o princípio da 

incerteza de Heisenberg e a física nuclear, desde a radioatividade até a cosmologia. Uma 

importante característica deste texto é a apresentação de diversos exemplos de aplicação 

tecnológica, tanto sobre a FMC, quanto sobre a Física em geral, o que torna sua leitura mais 

agradável, apesar do excessivo uso da característica linguagem formal matemática dos livros 

didáticos de Física. Vale ainda dizer que algumas aplicações tecnológicas relacionadas à FMC 

estão dispostas ao longo do texto, antecipando-se àquela parte final do livro e, portanto, 

ganhando melhor contextualização. É o caso da ampla discussão feita sobre o espectro 

eletromagnético que aparece logo após a apresentação do conceito de onda eletromagnética e 

que inclui interpretações quânticas para as radiações de freqüência acima do infravermelho. 

O método, já padronizado nos livros didáticos universitários, de apresentar as idéias 

da nova Física procurando seguir fielmente a ordem histórica das descobertas científicas, 
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merece maior atenção. É, no mínimo, duvidoso que seja essa a melhor maneira de tornar 

compreensível aos jovens, mesmo àqueles que tenham paixão pela história humana ou pela 

Física “pura e dura”, os principais conceitos da Física desenvolvida ao longo do século XX. 

Os nascimentos das modernas teorias físicas foram momentos de profunda crise científica, 

com muitas confusões inerentes a seus próprios formuladores, como Einstein que se sentia 

inseguro ao perceber desmoronar todo o arsenal teórico com o qual foi formado, ou como 

Planck que se frustrava por não “entender fisicamente” a solução matemática que havia 

elaborado para o problema da radiação do corpo negro e se negava a aceitar idéias mais 

radicais sobre a quantização da energia, tal qual observado por Mozena: 

Ainda sobre a complexa relação de Planck com a conceituação dos quanta, 
vale reproduzir um trecho do prefácio, escrito em novembro de 1912, do seu 
livro sobre radiação térmica: ‘Enquanto muitos físicos, de índole 
conservadora, rejeitam as idéias que desenvolvi, ou de qualquer forma, 
mantêm uma atitude de expectativa, alguns autores têm-nos atacado por 
razão oposta, a saber, como sendo inadequadas, e foram compelidos a 
suplementá-las com suposições de uma natureza ainda mais radical, por 
exemplo, pela suposição de que qualquer energia radiante, mesmo que se 
desloque livremente no vácuo, consiste de quanta ou células indivisíveis. 
Desde que nada é provavelmente um obstáculo maior para o 
desenvolvimento bem sucedido de uma nova hipótese que a transgressão de 
suas fronteiras, eu tenho sempre defendido uma conexão tão próxima quanto 
possível entre a hipótese quântica e a dinâmica clássica, e por não caminhar 
fora das fronteiras da última até que fatos experimentais deixem nenhum 
outro caminho aberto. Eu tenho tentado manter este ponto de vista na revisão 
deste tratado, necessária para uma nova edição’ (Planck, 1959, p.viii). 
(MOZENA, 2003, p.50). 

Mozena destaca que, de acordo com a epistemologia de Thomas S. Khun, essa 

resistência de Planck pode ser analisada como um período de crise da “ciência normal”, uma  

característica das revoluções científicas, pois seu trabalho foi “um dos desencadeadores da 

crise que permitiu a eclosão de um novo paradigma: a física quântica. Esse paradigma trouxe 

uma nova visão de mundo, incompatível com a física clássica” (MOZENA, 2003, p.57). 

Generalizando: 

Uma vez que o cientista está amparado pelo paradigma e acredita fielmente 
neste, por vezes ele reprime novidades fundamentais, pois estas não dizem 
respeito à sua concepção de mundo. Havendo discrepância entre a teoria e o 
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experimento, inicialmente o eventual fracasso da pesquisa não se reflete 
sobre a ciência e seu paradigma, mas sobre a inabilidade do cientista normal 
em não saber manipular e estender adequadamente o paradigma vigente 
(MOZENA, 2003, p.55). 

Ainda a respeito da estrutura das revoluções científicas, vale a pena citar o próprio 

Kuhn: 

A emergência de novas teorias é geralmente precedida por um período de 
insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga 
escala de paradigmas e grandes alterações nos problemas e técnicas da 
ciência normal (KHUN, 1998, p.95). 

 
A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir 
uma nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo 
cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes 
uma reconstrução da área de estudos a partir das generalizações teóricas 
mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e 
aplicações (KHUN, 1998, p.116). 
 
Max Planck ao passar em revista a sua carreira no seu Scientific 
Autobiography, observou tristemente que ‘uma nova verdade científica não 
triunfa convencendo seus oponentes e fazendo com que vejam a luz, mas 
porque seus oponentes finalmente morrem e uma nova geração cresce 
familiarizada com ela’ (KUHN, 1998, p.191). 

Assim, não parece ser sempre necessário, e nem sempre é didático, marcar a 

introdução da FMC na escola média pela descrição dos detalhes das inconsistências teóricas 

que marcaram a transição da Física clássica para a Física Quântica. Estamos há cerca de um 

século daqueles acontecimentos e podemos utilizar essa “vantagem“ para nos desvencilhar 

das confusões que marcaram aquela revolução científica... mesmo porque é muita pretensão 

de nossa parte querer saber exatamente como as coisas se passaram na mente daqueles 

cientistas. Aliás, as pesquisas históricas, denominadas de “contrafactuais”, têm demonstrado 

que havia vários outros caminhos possíveis para a Física Quântica ter se desenvolvido a partir 

da Física clássica, o que talvez signifique que todos esses caminhos estivessem acontecendo 

ao mesmo tempo, ainda que uns em menor escala que outros: 

Ora, em qualquer ciência, a noção de “causa” que precede um efeito traz 
implicitamente uma indicação da possibilidade que se atualizaria (ou seja, do 
estado de coisas que ocorreria) caso a causa não ocorresse. Se dizemos que a 
causa do aquecimento da pedra é a presença do sol, implicitamente estamos 
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dizendo que na ausência do sol, a pedra permaneceria fria. Qualquer 
afirmação sobre causa pode ser traduzida numa afirmação sobre 
contrafactuais (ver discussão em Lewis, 1973). Analogamente, a noção de 
causa nas ciências históricas só pode ter uma função explicativa se se tiver 
uma idéia das histórias possíveis que não se concretizaram. Se as histórias 
contrafactuais da ciência puderem ser mapeadas, poder-se-ia explicar melhor 
por que os diferentes episódios na história da ciência ocorreram (PESSOA 
JR., 2000, p.176). 

Ainda a respeito dos livros didáticos que seguem a seqüência tradicional de 

conteúdos, a coleção Curso de Física, de Máximo e Alvarenga (2000), merece especial 

destaque pela forma com que introduz a FMC aos alunos da escola média. Ainda que ao final 

da coleção exista um capítulo denominado A nova Física, a abordagem é panorâmica, 

descrevendo sinteticamente “as prováveis áreas de pesquisas que serão desenvolvidas no 

campo da Física, no século XXI” (MÁXIMO; ALVARENGA, vol.3, p.379), ou seja, a Física 

de partículas, a cosmologia e as estruturas complexas. 

Nessa coleção, a FMC desenvolvida no século XX é apresentada no encerramento de 

alguns capítulos, através de “tópicos especiais”, uma extensão dos conhecimentos abordados 

no capítulo em que se usa “uma linguagem simples e um tratamento qualitativo da matéria, 

com quase nenhum apelo à Matemática” e que “ora apresenta aspectos históricos do assunto, 

ora uma visão mais moderna dos conceitos e leis a ele relacionados ou, ainda, suas aplicações 

tecnológicas interessantes e atuais” (MÁXIMO; ALVARENGA, vol.1, p.13). No primeiro 

volume, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein é discutida em dois tópicos, 

denominados Limitações da mecânica newtoniana, disposto ao final da apresentação das três 

leis de Newton, e A relação massa-energia, que aparece após a discussão do princípio da 

conservação da energia. Nesse último, a discussão avança até a descrição do processo da 

fissão nuclear e da  aniquilação de um par de partículas. 

Desse modo, os textos referentes à FMC ganham melhor contextualização do que nos 

livros analisados anteriormente, já que sempre surgem como uma extensão do assunto 

clássico discutido e são trabalhados de forma a não ser necessário a abertura de uma nova 
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“gaveta” ao final da coleção. Mas, sem dúvida, o que mais contextualiza essa coleção é a 

forma como o texto está escrito, dando “ênfase às leis gerais, reduzindo substancialmente as 

informações de caráter específico, utilizando a linguagem simples e redação concisa, de 

maneira a torná-la acessível e a não enfadar o estudante” (MÁXIMO; ALVARENGA, v.1, 

p.8).  

Também com ênfase nas leis gerais da Física, os três volumes do GREF, elaborados 

para professores, já traziam algumas inserções de FMC, além de novidades quanto à ordem 

dos conteúdos: 

O GREF procurou dar à sua produção um caráter de completude em termos 
das teorias físicas apresentadas e discutidas. Assim, a mecânica não abdica 
do estudo sobre rotações/conservação do momento angular, a física térmica 
inclui a discussão de máquinas térmicas reais e processos térmicos naturais, 
e o eletromagnetismo perpassa por todas as suas leis fundamentais. 
O âmbito básico deste projeto são os conteúdos da física clássica, mas apesar 
de seguir a divisão nos grandes blocos tradicionais, o GREF subverteu 
totalmente a apresentação seqüencial dos tópicos. Inovou o tratamento dos 
mesmos e chegou a incluir discussões que extrapolam os limites da Física 
clássica. O modelo quântico do átomo de Bohr, por exemplo, é apresentado 
quando do tratamento da natureza da luz e das cores, num texto onde a 
óptica física é mais proeminente que a óptica geométrica. 
Com isso, mostrou que tais inclusões são necessárias para a abordagem ou a 
explicação de fenômenos pertencentes à nossa simples observação cotidiana, 
como a emissão de luz por uma lâmpada fluorescente, a formação de 
imagens numa tela de televisão, ou o simples desbotamento de uma folha de 
jornal exposta ao Sol (TERRAZZAN, 1994, p.53). 

Posteriormente, o GREF produziu apostilas de Mecânica, Física Térmica, Óptica e 

Eletromagnetismo, numa linguagem mais apropriada para os estudantes da escola média, 

divididas em unidades de quatro páginas, correspondentes ao conteúdo previsto, em princípio,  

para uma aula. Nessa nova produção, outros temas de FMC foram inclusos, como o processo 

de fusão nuclear existente nas estrelas, descrito na última parte da apostila de Mecânica, em 

que se discute a teoria da gravitação e a cosmologia em geral. Aliás, as estrelas voltam a ser 

assunto de pauta, ao se descrever o modelo quântico do átomo e a técnica da análise espectral, 

temas localizados na apostila de Óptica, ao final da óptica física e antes da óptica geométrica. 

Nessa seção, além de uma nova linguagem e melhor contextualização para os assuntos já 
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existentes no projeto original, como a imagem quântica no filme e na TV e a produção de 

raios lasers, inseriu-se uma descrição qualitativa da radiação do corpo negro, do efeito 

fotoelétrico e das séries de Balmer e Lyman para o átomo de hidrogênio. 

A constante de Planck e sua relação com a energia dos fótons, E = hf, é, também, 

assunto dessa seção, ainda que volte a ser comentado ao final da apostila de 

Eletromagnetismo, em que se discutem as radiações eletromagnéticas, o modelo atômico de 

Bohr e o modelo de bandas de energia nos materiais isolantes, condutores e semicondutores 

elétricos. O fecho da coleção é feito com uma breve apresentação da Física de partículas e da 

caracterização das quatro interações fundamentais da natureza. 

Como conclusão, pode-se dizer que, além da FMC aparecer como necessária para o 

entendimento da tecnologia presente no cotidiano moderno, nessa coleção, seu estudo 

proporciona uma visão mais unificada de toda a Física, pois, através da interpretação quântica 

da emissão e da absorção da luz, a Óptica, o Eletromagnetismo, a Cosmologia e a Física 

Térmica mostram-se inter-relacionadas. Essa globalidade volta a ser indicada ao final da 

coleção, pois, sob o contexto da captação, reprodução e transmissão de imagens por câmeras, 

TVs e circuitos oscilantes, a Óptica e o Eletromagnetismo voltam a se apresentar unidos a 

partir da análise do espectro eletromagnético. É claro que a discussão a respeito das interações 

fundamentais da natureza, apresentada no fecho da coleção é, também, momento de 

integração entre diferentes áreas da Física. 

Também sob a forma de apostilas, ou módulos, o Projeto Escola e Cidadania, de 

Silva, Pinto e Leite (2000), recentemente lançado, faz importante contribuição para a inserção 

da FMC no ensino médio, de forma contextualizada. Ao todo, são trinta módulos estruturados 

de forma independente um do outro, permitindo ao professor escolher o caminho que 

considerar mais apropriado para o melhor aprendizado de seus alunos. Aspectos da FMC são 

apresentados tanto em módulos próprios, como A Teoria da relatividade, Física nuclear e o 
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nascimento da física quântica, quanto combinados com aspectos da Física clássica, como no 

fascículo Sistemas de controle: a alma dos robôs, em que se discute a física das alavancas, 

dilatação térmica, leitura óptica e a célula fotoelétrica, possibilidade ou não da existência 

futura de inteligência artificial, além de aspectos sociais como o aumento do desemprego 

causado pela rápida evolução tecnológica. 

Como forma alternativa à inserção da FMC no corpo do próprio livro didático, 

algumas editoras têm se utilizado dos chamados textos paradidáticos. Um exemplo é o texto 

Física Moderna para o Ensino Médio, de Govone (2002), que utiliza as comparações entre 

alguns aspectos da Física clássica e da Física moderna como uma de suas principais 

metodologias de ensino. Assim, os conceitos clássicos e quânticos de velocidade relativa, 

massa e tempo são contrapostos, a fim de apresentar a Teoria da Relatividade, restrita e geral. 

Em seguida, descreve-se a dualidade onda-partícula, os modelos atômicos desde Thomson até 

o atual modelo padrão, o fóton e os efeitos Fotoelétrico e Compton, partículas e radiações e, 

finalmente, os processos de fissão e fusão nuclear. Infelizmente, são raros os momentos em 

que se procura vincular a apresentação dos conceitos ao contexto do leitor. Além disso, o 

texto é carregado de definições, matemáticas ou discursivas, que mais induzem ao saber 

factual do que ao aprendizado reflexivo. 

Física Moderna: tópicos para o ensino médio, de Braz Jr (2002), é outro 

paradidático recentemente lançado que se dedica, como o nome indica, à inserção da FMC na 

escola média. Após uma curta introdução em que se discute o sucesso que marcava a Física ao 

final do século XIX e que das “duas nuvens de Kelvin” nasceria uma nova visão de mundo, o 

texto é desenvolvido em três capítulos que abarcam a Teoria da Relatividade, a Física 

Quântica e a Cosmologia. Procurando seguir com precisão a ordem histórica dos 

acontecimentos, o texto aprofunda-se em aspectos como as tentativas de Wien, Rayleigh e 

Jeans para descrever e quantificar a radiação térmica do corpo negro e a apresentação das 
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diversas fórmulas relativas às séries do espectro do átomo de hidrogênio, bem como da 

dedução das expressões matemáticas de Bohr para o raio e a energia das órbitas do elétron no 

interior desse átomo. 

Pelo que já foi exposto pouco mais acima, fica claro meu questionamento quanto à 

necessidade desse detalhamento histórico para a discussão a respeito da FMC com o jovem da 

escola média. Por outro lado, há inegável esforço do autor em contextualizar e dinamizar a 

leitura, apresentando diversos quadros dispostos ao longo do texto que visam realçar aspectos 

importantes ou descarregar o texto principal de detalhes como os já citados ou, ainda, a 

conectar a Física com outras disciplinas, com o cotidiano do estudante ou com o mundo do 

trabalho. 

Também paradidático e suprindo uma importante lacuna quanto à instrumentação 

para o ensino de FMC, o texto Física Moderna Experimental, de Tavolaro e Cavalcante 

(2003), apresenta os procedimentos para uma série de experimentos relativos à dualidade 

onda-partícula, geralmente com a utilização de materiais de fácil acesso e baixo custo e com a 

preocupação de vincular tais práticas experimentais ao cotidiano do jovem estudante. No 

entanto, no esforço da contextualização, o texto reproduz imprecisões históricas11, além de 

enfraquecer o diálogo com o leitor. 

Encerrando essa visão panorâmica de outros textos de FMC destinados à escola 

média, faço alguns comentários relativos aos materiais instrucionais anexados às teses de 

doutorado de Ostermann (2000) e de Souza Cruz (2001). Elaborados em duas versões – uma 

para o professor e outra para o aluno -, os textos sobre partículas elementares e 

supercondutividade, elaborados por Ostermann, são importantes contribuições para um ensino 

contextualizado de FMC, seja pela rica abordagem histórica contida no primeiro deles, que 

auxilia a desmistificar a visão empirista-indutivista da Ciência, seja pela abordagem 

                                                           
11 Adiante, na seção III.2.2, tal tipo de equivoco será ilustrado. 
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tecnológica contida no segundo texto que facilita a conexão entre o ensino de Física e de 

outras ciências, além de proporcionar melhor compreensão de aspectos básicos da produção 

moderna. Aponto, entretanto, duas limitações: uma, natural, dada pelo próprio objetivo do 

trabalho em apresentar dois tópicos de FMC e não uma proposta mais global de mudança 

curricular; outra quanto ao predomínio da linguagem formal com pouco uso de recursos 

analógicos e o aprofundamento, às vezes, excessivo do conteúdo, dificultando a leitura do 

texto por parte do aluno. 

Com o uso de uma linguagem mais leve, originalmente destinada à série terminal do 

ensino fundamental, os textos sobre as radiações, elaborados por Souza Cruz, contribuem para 

uma inserção curricular da FMC na escola média e fundamental no contexto do movimento 

CTS. Partindo da descrição e análise das conseqüências do acidente radiativo ocorrido em 

Goiânia em 1986, feita no primeiro texto, um segundo material aborda aspectos históricos e 

científicos a respeito das radiações e da estrutura da matéria, terminando com uma discussão 

sobre algumas aplicações das radiações na medicina e na indústria e dos riscos para a saúde 

relacionados à exposição radiativa, tal qual a ocorrida em Goiânia. Novamente, o principal 

limite desses textos, no que se refere a uma mudança curricular mais global, é o próprio 

objetivo do trabalho, no caso, a análise da aprendizagem centrada em eventos. 

  

III.2 – Radiações, materiais, átomos e núcleos 

 

O estudo apresentado na seção anterior revela que, embora a simples inclusão de 

apêndices ao final dos livros didáticos seja predominante, há uma grande diversidade quanto 

às formulações para a inserção da FMC, de forma contextualizada nos textos destinados ao 

estudante da escola média brasileira. Há, portanto, um rico movimento de elaborações de 



III - Um texto com contexto 
 
 

75

propostas didáticas que merecem ser analisadas, confrontadas e, provavelmente, sintetizadas 

em novas e melhores formulações. 

A descrição e análise de Radiações, materiais, átomos e núcleos, desenvolvidas a 

seguir, procuram contribuir com essa tarefa. Para tanto, a escolha das radiações, como tema 

estruturador do fascículo, será inicialmente justificada, seguida de uma descrição e análise da 

seqüência escolhida para o desenvolvimento do texto, de um estudo de diversas de suas 

qualidades, de algumas comparações com outros materiais e de sinalizações quanto aos 

limites do texto e das possibilidades para sua superação.  

 

III.2.1 – Radiações: um veículo para o interior da matéria 

 

Pelo menos desde o final do século XIX, o estudo das radiações tem sido decisivo 

para nossa compreensão da estrutura da matéria. Pela análise dos raios catódicos emitidos em 

tubos de vácuo, precursores dos modernos tubos de imagem de TVs e monitores de 

computador, J. J. Thomson (1856-1940), em 1897, comprovou a existência do elétron e 

imaginou que a neutralidade do átomo se explicava pela distribuição uniforme de elétrons em 

meio a uma extensa massa positiva, como passas em um pudim. Pouco antes, com estudos 

nesse mesmo tipo de tubo, Wilhelm Röntgen (1845-1923) já havia descoberto os raios X, que 

logo passaram a ser utilizados para a produção de radiografias do corpo humano.  

A descoberta da radiatividade natural do urânio por Henri Becquerel (1852-1908), 

em 1896, iluminou o caminho de Pierre Curie (1859-1906) e Marie Curie (1867-1934) que, 

em 1898, descobriram o polônio e o rádio. Das emissões radiativas desses elementos 

percebeu-se a existência dos raios alfa, beta e gama, o que abriu as portas do mundo 

subatômico para Ernest Rutherford (1871-1937) que identificou os raios alfa como partículas, 

hélio ionizado, e passou a utilizá-los como projéteis contra lâminas de ouro, descobrindo, em 



III - Um texto com contexto 
 
 

76

1911,  o imenso vazio que existia em torno de densas regiões positivas do átomo, o chamado 

núcleo atômico. 

Foi também a partir do estudo das radiações, dessa vez as emitidas por corpos 

negros, que Max Planck (1858-1947), em 1900, formulou a idéia do quantum de energia. 

Cinco anos depois, o quantum de luz, ou fóton, foi imaginado por Albert Einstein (1879-

1955), quando estudou a condução de corrente elétrica estabelecida pela iluminação de placas 

metálicas. Antes de todos esses estudos, desde meados do século XIX, astrônomos analisavam 

o espectro da luz emitida por estrelas e, já em 1885, Johann Balmer (1825-1898) observou a 

regularidade das linhas espectrais do hidrogênio. 

Aplicando a idéia do quantum de energia na formulação de um novo modelo 

atômico, Niels Bohr (1885-1962), em 1913, imaginou os elétrons distribuídos ao redor do 

núcleo em órbitas bem definidas e separadas por quanta de energia, o que explicava 

satisfatoriamente o espectro do átomo de hidrogênio. Mais tarde, em 1924, Louis de Broglie 

(1892-1986) fez a hipótese do comportamento ondulatório do elétron, comprovado por 

experimentos que observaram sua difração ao incidir sobre cristais de níquel e, a partir daí, 

surgiu a teoria ondulatória de Erwin Schröndiger (1887-1961). Paralelamente, Werner 

Heisenberg (1901-1976) formulou uma versão matricial para a mecânica quântica, inspirado 

por um estudo sobre a dispersão da luz. 

Aperfeiçoamentos na  técnica de Rutherford em bombardear a matéria com partículas 

alfa, levaram James Chadwick (1891-1974), em 1932, à descoberta do nêutron. Naquele 

mesmo ano, análise do rastro deixado pela radiação cósmica ao incidir em uma câmara de 

vapor de água saturado, ou câmara de nuvens, permitiu a Carl Anderson (1905-1991) 

identificar o pósitron. Cerca de um ano depois, utilizando o mesmo tipo de equipamento, 

Irène Curie (1857-1956), filha de Marie Curie, e seu marido Frédéric Joliot (1900-1958), 
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demonstraram que pares elétron-pósitron podem ser produzidos a partir da materialização da 

energia de raios gama. 

Prosseguindo em seus estudos, o casal Joliot-Curie fez outra grande descoberta, a 

radiatividade artificial, que permitiu a inauguração, por Enrico Fermi (1901-1954), da técnica 

de bombardeamento da matéria com nêutrons. A evolução dessa técnica proporcionou, em 

1938, a Otto Hahn (1879-1968) e Fritz Strassmann (1902-1980) a descoberta da fissão nuclear 

e, após alguns anos, a desintegração nuclear já era utilizada como fonte energética, seja nas 

primeiras pilhas ou reatores nucleares, seja nas bombas que destruíram Hiroxima e Nagasaki.  

De existência duvidosa no parecer de renomados cientistas até o início do século XX, 

o átomo, indivisível para Demócrito, chegava à metade daquele século como realidade 

inexorável, mas não indivisível, composto de elétrons e núcleo e este, de nêutrons e prótons, 

os quais, em breve, também se mostrariam divisíveis. A partir daí, a aventura científica ao 

interior da matéria pode ser resumida pela tentativa em se utilizar partículas ou radiações de 

alta energia, contidas nos raios cósmicos ou aceleradas artificialmente, como projéteis cada 

vez mais eficazes para revelar as partículas de fato elementares e compor uma teoria unificada 

de toda a Física. 

É claro que muitas outras descobertas ocorreram em todo o período acima analisado, 

mas esse breve apanhado histórico já indica que a observação das radiações e de seus efeitos 

tem sido um de nossos principais veículos, senão o principal, para a revelação da constituição 

da matéria e de sua organização. Assim, pode-se dizer que nossa capacidade de “enxergar’ o 

átomo e seu interior é sinônimo de percepção das radiações por ele emitidas. É analisando 

com precisão cada vez maior as radiações emitidas por diferentes materiais ou a radiação que 

se espalha para todas as direções do Universo, que podemos elaborar hipóteses sobre a 

estrutura do átomo e também sobre a estrutura do  núcleo atômico e das partículas que o 

constituem. Também ao investigar a estrutura do cosmo, em decorrência da grande explosão, 
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ou big-bang, o que podemos ver, outra vez, é a radiação “de fundo”, resquícios da “bola de 

fogo” primeva, origem de tudo o que existe. 

Talvez, por si só, essa constatação já justificaria a escolha das radiações como tema 

de estruturação de um fascículo sobre FMC e palavra de abertura de seu título. Porém, ainda 

mais importante que isso é que a presença expressiva das radiações nas atividades do homem 

moderno torna o tema um ótimo canal para a exploração do contexto vivencial do jovem 

leitor, como será descrito no início da próxima seção deste capítulo. 

 

III.2.2 – A seqüência do texto 

 

Com As radiações e a matéria, o fascículo é aberto através de textos, ilustrações e 

sugestões de atividades que convidam o leitor a perceber a presença das radiações tanto em 

seu cotidiano, como na medicina, na indústria, na guerra e na ciência, ou seja, vê-la em 

contexto amplo. A identificação entre radiação, luz e onda eletromagnética é trabalhada, 

desde o início, com os diversos exemplos fornecidos pelo texto principal, familiarizando o 

estudante com o espectro eletromagnético e com a transparência ou opacidade que os 

diferentes materiais apresentam às radiações. Nas atividades, além de propostas de 

verificações da opacidade por parte de materiais como plástico, papel e lata à radiação 

infravermelha emitida por controles remotos e às ondas receptadas por radinhos a pilha, 

orientam-se entrevistas com familiares e profissionais da área médica com o objetivo de se 

elaborar um painel que propicie uma ampla visão do uso das radiações na medicina. 

A idéia, defendida na seção anterior, de que as radiações têm sido fundamentais para 

o conhecimento da estrutura da matéria, aparece como fecho dessa introdução, através de um 

texto que contextualiza historicamente as diversas hipóteses sobre a estrutura da matéria, 

desde o átomo indivisível de Demócrito, passando pelo misticismo alquímico e chegando à 



III - Um texto com contexto 
 
 

79

desintegração nuclear de Rutherford. Através de uma atividade de pesquisa sobre 

pensamentos originados em civilizações antigas, como o yin e yang chinês ou os dyads e 

triads hindus, procura-se valorizar os modelos teóricos, de acordo com o contexto em que 

foram elaborados. Aspectos complementares, como a lei das proporções múltiplas de Dalton e 

a demonstração da natureza granular da matéria por Perrin e Einstein, são dispostos em 

quadros de conexão ao lado do texto principal. 

Feito o levantamento temático, o próximo passo é procurar apresentar ao leitor a 

teoria quântica, de forma compreensível e que possa levá-lo à percepção da necessidade dessa 

teoria para a explicação de uma série de processos e técnicas descritos na primeira parte do 

fascículo. Tarefa nada fácil, na medida que, em geral, pela própria formação acadêmica que 

temos como físicos, a primeira impressão é que só é possível compreender a teoria quântica 

tendo um sólido conhecimento de Física clássica e de Matemática, especialmente de Cálculo 

Diferencial e Álgebra Linear. Impressão que não é de todo equivocada a depender do objetivo 

do estudo proposto. Se a intenção for, por exemplo, discutir a estrutura algébrica da teoria de 

Heisenberg, faz sentido o estudo das propriedades do espaço de Hilbert e dos brás e kets, de 

Dirac. No entanto, isso não é uma peculiaridade da FMC, já que há diversos estudos clássicos 

que exigem cálculos matemáticos tão ou mais complexos que aqueles normalmente realizados 

em problemas quânticos, como o famoso “problema geral dos três corpos”, insolúvel na Física 

Newtoniana, tanto quanto na Física Quântica. 

A partir dessa compreensão, para cumprir o objetivo desse texto, optou-se em O 

átomo quântico, segunda parte do fascículo, por priorizar as soluções, e não as confusões, de 

Planck, Einstein e Bohr, acerca dos problemas que a Física clássica não conseguiu responder 

e que marcaram o nascimento da Física Quântica. Além disso, é utilizada uma linguagem que 

procura traduzir ao imaginário do estudante os conceitos abstratos que, normalmente, 

aparecem nos textos didáticos.  
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A radiação do corpo negro é o primeiro problema abordado, com o quantum de 

energia de Planck ganhando o codinome metafórico de “grãos de energia”, fornos aquecidos 

substituindo a noção abstrata de corpo negro e o espectro luminoso do corpo negro sendo 

comparado a um arco-íris, cuja dose de azul e violeta não podia ser explicada pela teoria 

clássica.  

É sempre possível que, em prol da simplificação da linguagem, tenha-se cometido 

imprecisões conceituais, até porque a percepção “granular” decorreria mais facilmente do 

fenômeno fotoelétrico do que da radiação do corpo negro, mas, novamente, recai-se na 

questão de qual é o objetivo do texto e com quem se dialoga. O conceito preciso de corpo 

negro é algo tão ou mais abstrato que o de ponto material, muito utilizado no início de 

diversos textos de Física que travam, a partir daí, um “diálogo de surdos” com o jovem 

estudante. Não seria igualmente saudável procurar explicar, nesse texto, os cálculos relativos 

à freqüência de vibração dos osciladores harmônicos moleculares da parede do corpo negro 

que levaram James Jeans (1877-1946) a resultados semelhantes aos de John Rayleigh (1842–

1919) e discrepantes ao de Wilhelm Wien (1864-1928). Pior ainda seria cometer o erro, 

comum em vários textos, de afirmar ou deixar subentendido que Planck, observando e 

comparando os dois resultados, tenha chegado à formulação correta: 

Grande parte dos manuais didáticos, e até mesmo textos históricos, 
apresentam erroneamente, a distribuição de Planck como uma extensão ao 
trabalho de Rayleigh [...]. E o que é pior, muitas vezes o fazem como uma 
continuação ao desenvolvimento de Rayleigh-Jeans [...], como se Rayleigh e 
Jeans tivessem desenvolvido a formulação juntos, ou ao mesmo tempo, ou 
ainda como se Rayleigh-Jeans fosse o nome de um cientista apenas. 
Sabemos que Jeans fez sua correção cinco anos após a publicação do 
trabalho de Rayleigh (MOZENA, 2003, p.78). 

É também com o uso de uma linguagem simples e direta que se apresentam as 

soluções de outros três grandes problemas da Física do início do século XX: o efeito 

fotoelétrico, o espectro óptico descontínuo dos gases aquecidos e a dualidade onda-partícula. 

Para o primeiro deles, utiliza-se a vantagem de estarmos dialogando com um aluno 
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acostumado ao uso de TV e de monitores de computador, tendo certa noção da existência do 

tubo de imagens que projeta elétrons contra a tela. Isso permite a abordagem direta da solução 

dada por Einstein, sem ter que descrever as tentativas de Lenard para explicar o fenômeno 

pelo eletromagnetismo clássico. 

Em “Arco-íris fatiado” dos gases incandescentes, o problema do espectro óptico 

discreto, é apresentado a partir da comparação com o espectro contínuo do arco-íris e de 

sugestões de atividades, dispostas ao redor do texto principal, que orientam a visualização de 

um “arco-íris caseiro”, produzido em dia ensolarado, através de gotas de água esguichadas por 

uma mangueira de jardim, e de um “arco-íris fatiado”, produzido através de um CD iluminado 

por lâmpada fluorescente. A solução encontrada por Bohr é, então, discutida de forma simples 

no texto principal, deixando para um boxe de conexão a apresentação mais densa da 

formulação matemática para as energias de cada nível quântico do átomo de hidrogênio e de 

sua relação com as séries espectrais desse elemento químico. Mesmo aí, no entanto, não se faz 

qualquer referência a fórmulas que, como a de Balmer, antecederam os estudos de Bohr e 

tampouco se trabalham as demonstrações matemáticas relacionadas à teoria do átomo 

planetário. 

Longe de qualquer desprezo pelo cálculo matemático, a intenção é evitar romper o 

diálogo com o leitor, focalizando sua atenção no que de fato é essencial para o ganho de uma 

visão básica da teoria quântica e, portanto, fundamental para a compreensão de uma série de 

processos e tecnologias modernos que serão discutidos no restante do fascículo. É com esse 

propósito, aliás, que alguns cálculos são propostos ou relatados nessa parte do fascículo, como 

os referentes aos valores dos quanta de energia de diferentes tipos de radiações, das 

freqüências da luz com que deve ser iluminado um material para emitir elétrons, das energias 

de cada órbita do modelo de Bohr para o hidrogênio ou do comprimento de onda associado a 

elétrons e a uma bola de futebol. 
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O último desses cálculos já corresponde, é claro, ao quarto grande problema teórico 

enfrentado pela Física em sua transição para a compreensão quântica da estrutura da matéria. 

A proposição da dualidade onda-partícula por Louis De Broglie é apresentada como 

conseqüência das descobertas da difração do raio X e do efeito Compton, que comprovaram o 

caráter dual da luz. Novamente, seguindo a estratégia de centrar a atenção do leitor nos 

aspectos essenciais da nova teoria emergente, não é feita qualquer menção à comparação das 

órbitas eletrônicas com as ondas estacionárias em uma corda estirada. Além disso, aproveita-

se o contexto do texto para uma aprendizagem mais significativa dos conceitos de difração e 

interferência, a partir de dois boxes de atividades, um dos quais auxilia o estudante a 

consolidar sua compreensão acerca do espectro óptico dos elementos químicos, orientando o 

uso de um CD como rede de difração para análises da luz emitida por diferentes tipos de 

lâmpadas.  

De posse do conhecimento das soluções parciais encontradas para cada um dos 

quatro grandes problemas que abalaram a teoria clássica, na seqüência do texto, apresenta-se 

uma visão global da teoria quântica como uma nova compreensão do mundo: partículas e 

ondas são aceitas como conceitos complementares; mesmo considerada a partícula, ela se 

mostra onda, pois sua localização não pode ser bem determinada juntamente com a direção de 

seu movimento; no entanto, as transições eletrônicas entre os estados quânticos são precisas, 

correspondendo à absorção ou emissão de fótons de diferentes freqüências. 

Ao final de O átomo quântico, as propriedades periódicas dos elementos químicos 

são interpretadas de acordo com a teoria quântica e se resgata, assim, uma conexão entre a 

Física e a Química, geralmente ausente na escola média. Se toda e qualquer substância é 

formada por átomos e se todos os átomos são constituídos das mesmas partículas, por que 

existe no mundo tanta diversidade em cores, cheiros, sabores e outras qualidades? A teoria 

quântica tem uma resposta, associada ao princípio de exclusão de Pauli, que pode, também, 
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dar sentido àqueles exercícios de preenchimento do “diagrama de Pauling” com setas para 

cima e para baixo, tão comuns e tão arbitrários nos cursos de Química. 

Dado o contexto do texto, pode-se, até mesmo, apresentar, em conjunto, as 

propriedades associativa dos bósons, como os fótons, e de exclusão dos férmions, como os 

elétrons, tema discutido em um boxe de conexão intitulado Elétrons que se evitam...e fótons 

que se imitam! É natural no texto desse boxe resgatar a explicação do laser, já trabalhada no 

fascículo Comunicação e informação, o que permite a sugestão de uma atividade em que o 

leitor é orientado a ver ou rever uma figura daquele fascículo e reinterpretá-la à luz dos novos 

conhecimentos adquiridos. Há, além disso, outro boxe de conexão com o fascículo de 

Química, O outro lado da energia, que descreve a configuração eletrônica dos elementos 

químicos. 

Discutidos os fenômenos explicados essencialmente pelo comportamento quântico 

do elétron e apresentadas as características da eletrosfera, é chegada a vez de viajar ao interior 

do núcleo atômico, assunto de As radiações, o núcleo atômico e suas partículas, terceira parte 

de Radiações, materiais, átomos e núcleos. 

Nessa viagem, formulam-se questões que o aluno faria, se tivesse a ilusão de 

conseguir respostas. 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 

ele não explode? Por falar em explosão de núcleos, como funciona uma bomba atômica? E 

uma bomba de hidrogênio? E por que a usina nuclear não explode, já que ela também 

funciona a partir da explosão de núcleos atômicos? Não é exagero afirmar que, na maioria das 

nossas escolas de ensino médio, se um aluno curioso fizer questões como essas a seu 

professor de Física, vai deixá-lo desconcertado. No entanto, são questões do contexto da 

sociedade contemporânea e nenhuma escola deveria se furtar a discuti-las. É, aliás, o contexto 

para uma maior integração entre a Física e as disciplinas da área de Ciências Humanas, 
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aspecto trabalhado por dois boxes presentes nesta parte do fascículo, um de conexão e outro 

de atividade, intitulados Ciência e tecnologia a serviço da guerra e Energia nuclear: riscos, 

benefícios e uso militar. 

Como estratégia para a apresentação da teoria relativa à física nuclear, escolheu-se 

resgatar o percurso histórico trabalhado na primeira parte do fascículo e apresentar o seu 

desenvolvimento como um quebra-cabeça que, aos poucos, foi sendo resolvido. Assim, a 

radiatividade natural e a constituição nuclear são os primeiros assuntos abordados, sendo 

descritas as características das partículas alfa, beta e gama e das famílias radiativas naturais, 

além do processo de datação de fósseis e outros objetos por carbono 14, permitindo mais uma 

conexão interdisciplinar, desta vez com a Biologia. 

Na seqüência, discutem-se as fissão e fusão nucleares e o funcionamento de bombas 

e reatores nucleares, com remissões aos fascículos O mundo da energia e Os astros e o 

cosmo, além das já comentadas conexões com as Ciências Humanas. Tal qual em O átomo 

quântico, requisitam-se aqui as habilidades matemáticas do estudante, através de boxes de 

atividades, conexão ou relativos a questões de vestibulares que tratam da energia liberada nas 

reações nucleares. 

O estudo da constituição nuclear é finalizado com o texto principal resgatando e 

sintetizando as discussões feitas anteriormente, neste e em outros fascículos, sobre as 

características das quatro forças fundamentais e introduzindo o “modelo padrão” das 

partículas elementares responsáveis por essas forças. Um quadro mais completo de tal modelo 

é apresentado em um boxe de conexão, assim como a discussão da criação e aniquilação de 

pares de partículas. 

Tendo feito a viagem até a mais íntima profundeza da matéria, é hora de fazer o 

percurso contrário e utilizar o aprendizado das teorias que regem o mundo do muito pequeno 

para explicar algumas propriedades de materiais com que lidamos em nosso cotidiano, 



III - Um texto com contexto 
 
 

85

assunto tratado na última parte do fascículo, intitulada Estrutura da matéria e propriedades 

dos materiais. 

Por que gases, cristais e vidros são geralmente transparentes e isolantes elétricos, ao 

passo que os metais são opacos e bons condutores elétricos? Essa é outra daquelas 

importantes e intrigantes questões que “passam longe” da sala de aula da escola média. No 

ensino formal tradicional, a única relação que se estabelece entre Óptica e Eletromagnetismo 

é a definição da luz visível, bem como de todas as outras radiações, como uma onda 

eletromagnética. Isso, é claro, quando “dá tempo”, o que normalmente não ocorre, uma vez 

que o fenômeno da indução eletromagnética, assim como toda a teoria eletromagnética, é 

encarada como um pré-requisito necessário. 

Mesmo os novos textos, que têm incorporado tópicos de FMC, deixam a impressão 

de que a teoria quântica é algo que explica apenas o funcionamento das inovações 

tecnológicas, como diodos e transistores, sem ter qualquer relação mais direta com os 

fenômenos que são percebidos nos materiais de antigo uso cotidiano, como vidros e espelhos. 

Uma possível causa dessa lacuna é a explicação das características de um semicondutor 

apenas do ponto de vista da configuração espacial da rede cristalina, sem menções às bandas 

de energia e ao surgimento de novos níveis energéticos que reduzem o intervalo entre as 

bandas de condução e de valência. 

Em Radiações, materiais, átomos e núcleos, são descritas as duas representações, 

facilitando o entendimento do funcionamento de diodos e transistores e permitindo não 

apenas a explicação da relação estreita entre transparência à luz e condução elétrica, mas 

também das cores que caracterizam os materiais semicondutores e das radiações que o fazem 

conduzir corrente elétrica. 

Em busca de uma unidade de todo o fascículo, em seu fechamento, resgata-se a 

descrição, feita na introdução, das diferentes radiações que compõem o espectro 
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eletromagnético. O efeito da incidência das radiações nos organismos é o tema escolhido para 

cumprir o papel de fio condutor, abrindo margem para novas conexões com a Biologia e com 

a Química, seja através de leituras sobre as doses radiativas máximas anuais recomendadas a 

trabalhadores que utilizam aparelhos radiológicos, seja através de atividades reflexivas sobre 

a origem da vida na Terra e sobre a composição química e estrutura física de tecidos como 

osso, carne e pele. 

 

III.2.3 - Avanços e limitações do texto 

 

Tanto na seção anterior, quanto no segundo capítulo desta dissertação, já foram 

sinalizados alguns elementos de análise de Radiações, materiais, átomos e núcleos e de sua 

comparação com outros textos. Agora aprofundarei essa avaliação. No entanto, carecendo, 

como autor, de distanciamento para analisar a própria obra, a perspectiva é mais a de querer 

contribuir para futuros trabalhos de pesquisa e elaboração, do que pretender um estudo 

analítico mais isento. Acrescenta-se a isso o fato de ser recente12 a aplicação do texto em sala 

de aula e de que eu não seja um de seus aplicadores, o que dificulta um estudo de seu efetivo 

aproveitamento. 

O primeiro aspecto a ser destacado é a própria seqüência escolhida e já descrita na 

seção anterior. Partindo-se do domínio antropológico e de uma discussão global sobre matéria 

e radiação, caminha-se ao domínio atômico e à interpretação quântica de fenômenos 

essencialmente dependentes de sua configuração eletrônica, dirige-se ao domínio nuclear e ao 

modelo padrão das forças e partículas fundamentais para, então, realizar o percurso contrário, 

                                                           
12 O projeto das Escolas Associadas teve início em 2001, com a escolha de algumas escolas-piloto para o 
trabalho com a 1ª série do ensino médio. Nos dois anos subseqüentes, enquanto essas escolas deram 
prosseguimento ao trabalho com a 2ª e 3ª série, outras aderiram ao projeto. A aplicação do fascículo Radiações, 
materiais, átomos e núcleos teve início em maio de 2003. 
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começando pela associação das propriedades ópticas e elétricas dos materiais com sua 

configuração eletrônica por bandas de energia, seguindo com a explicação básica do 

funcionamento de dispositivos como diodos e transistores que compõem os circuitos 

integrados e terminando com o retorno ao uso das radiações e do estudo de sua interação com 

a matéria.  

De maneira esquemática, essa seqüência pode ser assim imaginada: 

 

 

 

 

Acredito que essa estratégia de retorno ao ponto de partida, à luz do conhecimento 

adquirido durante o percurso de ida, favorece o estabelecimento de novas conexões na rede de 

significados construída pelo estudante, podendo-lhe 

proporcionar, no plano cognitivo, uma mudança em sua visão 

de conjunto, em que conceitos aparentemente desconexos 

passam repentinamente a compor um todo com significado, 

num processo mental semelhante ao que ocorre com a 

percepção de imagens como a do cãozinho já exposta no 

capítulo anterior ou como a do cão Dálmata da figura ao lado. 

Não é essa, no entanto, a estratégia adotada para o ensino de FMC em outros textos 

didáticos e paradidáticos destinados ao ensino médio. Ao organizarem o texto como listas de 

conteúdos ou presos à tentativa de seguir rigidamente a seqüência histórica das descobertas 

científicas, tem-se normalmente preferência em iniciar a discussão pela Teoria da 

Relatividade e terminar com a apresentação do modelo padrão para as forças fundamentais e 
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partículas elementares, temas que acabam se tornando novas gavetas no extenso armário da 

disciplina Física. 

Mudanças de visão global também são favorecidas pelas diversas conexões de 

Radiações, materiais, átomos e núcleos com outros fascículos da série produzida para as 

Escolas Associadas. Ao todo, são vinte e seis remissões, sendo vinte e uma delas aos outros 

textos de Física e cinco a fascículos das demais disciplinas da área de Ciência da Natureza e 

Matemática. Em sua maioria, tais chamados de conexão têm um formato muito simples como 

“veja também tal página de tal fascículo” ou “como já visto no fascículo tal”, que podem 

funcionar como um “flash cognitivo”, iluminando o caminho para a construção de uma 

possível linha na rede de significados do estudante. Há, no entanto, algumas remissões mais 

bem elaboradas que se constituem como atividades de conexão em que o leitor é orientado a 

rever figuras, tabelas  ou trechos e reinterpretá-los à luz do novo contexto da aprendizagem de 

FMC, como o segmento abaixo extraído de um boxe de atividade disposto na parte do 

fascículo em que se discute as bombas e usinas nucleares: 

A porcentagem de origem nuclear na eletricidade consumida no Brasil é 
muito menor do que nos Estados Unidos, Japão e França. Analise a matriz 
energética no Brasil - por exemplo, a apresentada no fascículo O mundo da 
energia (p.46) - e encontre razões para a baixa participação nuclear na 
geração elétrica (CANATO JR.; MENEZES, 2003, p.33). 

É também com relação a essa tentativa de estabelecimento de conexões entre os 

diferentes textos que pode ser apontada uma das limitações do trabalho aqui analisado. Ainda 

que, como citado na seção anterior, existam dois boxes que se relacionam com a área de 

Ciências Humanas, não há nenhuma remissão a fascículos dessa área ou mesmo da área de 

Linguagens e Códigos. A razão é a compreensível ausência de um planejamento completo do 

papel de conexão que a FMC poderia cumprir, mesmo entre os textos de Física. Exemplo 

disso é o fato de que há poucas remissões à FMC nos fascículos que foram primeiramente 

elaborados - pois não tinham para onde remeter! -  e já se pode imaginar algumas 
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modificações em suas futuras reelaborações. Por ora, apenas duas dentre várias 

possibilidades: em Transportes, esportes e outros movimentos, a descrição da lei da 

conservação da quantidade de movimento pode ser o contexto de um boxe sobre a descoberta 

do neutrino; em O mundo da energia já poderia ser feita uma apresentação, ainda que 

superficial, da idéia de quantização da energia que caracteriza o domínio atômico. 

A linguagem utilizada, seja ela discursiva ou gráfica, é outra qualidade que distingue 

Radiações, materiais, átomos e núcleos de outros textos sobre FMC para a escola média. 

“Energia granulada” ou “grãos de energia” em vez de “energia quantizada”, “grãos de luz” no 

lugar de “pacote discreto de energia”, “arco-íris fatiado” como tradução de “espectro 

descontínuo”, “ondas que são projéteis e projéteis que são ondas” substituindo e antecedendo 

o termo “dualidade onda-partícula”, “fornos aquecidos” representando “corpos negros”, uso 

da palavra “objeto” em preferência a “corpo”, são alguns exemplos do cuidado que se teve na 

elaboração do texto para encontrar expressões que, sem aviltar os conceitos físicos, pudessem 

torná-los compreensíveis ao estudante. Como já se pode notar por algumas dessas expressões, 

as analogias têm presença marcante no texto, aspecto evidenciado pelos seguintes trechos que 

tratam da formulação do quantum de energia por Planck: 

[...] Em analogia ao dinheiro, que só existe como múltiplo do centavo, 
somente poderiam ocorrer trocas de energia com valores iguais a hf, 2 hf, 3 
hf... 
[...] É como se Planck houvesse descoberto que qualquer montanha fosse 
feita de “micro-degraus” e que fosse impossível fazer a subida contínua, 
mesmo usando cordas, pois “não existiria” a altura intermediária” 
(CANATO JR.; MENEZES, 2003, p.12). 

Quanto à linguagem gráfica, realço um aspecto referente às ilustrações. Ainda que a 

produção do fascículo tenha contado com o excelente apoio profissional de um desenhista, 

todas as ilustrações foram sugeridas pelos próprios autores do texto, encontrando-se, 

especialmente por isso, em boa sintonia com ele. 
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A fim de melhor comparação com outros textos, destaco as seguintes imagens 

relativas ao espectro do corpo negro, ao efeito fotoelétrico e ao espectro descontínuo dos 

gases incandescentes: 

 

Diferindo das ilustrações comuns a quase todos os textos sobre FMC, nessas figuras, 

os fenômenos aparecem contextualizados: gráfico da distribuição da intensidade das radiações 

emitidas por corpos negros em função de sua freqüência, acompanhados de fornos aquecidos, 

posicionados no pico de cada curva e emitindo luz da cor correspondente a esse pico; emissão 

de elétrons por placas metálicas expostas à luz de freqüência suficientemente alta, como parte 

do mecanismo que aciona a porta de um elevador; espectros discretos dos gases 

incandescentes ou ionizados, formados após a dispersão por um prisma da luz emitida por 

lâmpadas constituídas desses gases, cada qual com sua coloração própria. 

Assim, mais do que descarregar o texto ou enfeitar o fascículo, as ilustrações 

contidas em Radiações, materiais, átomos e núcleos, funcionam como um outro tipo de 

conexão, de certo  modo induzindo a uma releitura do texto e sendo, assim, parte importante 

do próprio texto. Compare-se as três figuras acima com, por exemplo, as seguintes ilustrações 

extraídas da obra de Braz Jr (2002) relativas aos mesmos fenômenos: a figura 17 “equivale” à 

20, mas explicita que cada curva de distribuição corresponde a um forno com determinada 

Figura 17 Figura 18 Figura 19 
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temperatura; a figura 18 corresponde à 21, mas a porta do elevador dá o contexto vivencial da 

célula fotoelétrica; a figura 19 corresponde à 22, mas nela as lâmpadas fluorescentes 

fornecem os espectros de gases ionizados ou incandescentes que o aluno reconhece como 

fontes de luz. Noutras palavras, também na ilustração pode-se buscar contexto com maior ou 

menor eficácia. 

 

Os quadros existentes no material de FMC elaborado para as Escolas Associadas 

também merecem uma reflexão mais profunda. Ao todo, são quarenta e quatro boxes, sendo 

vinte e um de “Atividade”, doze de “Conexão”, nove de exercícios de vestibulares ou “Em 

questão” e dois de procedimentos ou “Como fazer”. Como já ficou implícito pelas descrições 

desse fascículo ou de toda a coletânea, aos quadros de “Conexão” correspondem não apenas 

textos interdisciplinares, mas também textos que fazem a ponte entre os fascículos de Física 

ou que aprofundam aspectos do texto principal. A necessidade dos boxes “Em questão” já foi 

anteriormente analisada, valendo a pena destacar a contextualização de tais questões que, 

distribuídas ao longo do texto, diferenciam-se das tradicionais listas de exercícios, ao final de 

cada capítulo. Ligeira confusão pode ser feita quanto à função dos boxes “Como fazer”, onde 

se propõem procedimentos para a realização de atividades gerais, não necessariamente 

restritas ao assunto do fascículo, como é o caso do boxe Análise dimensional, localizado na 

Figura 20 Figura 21 Figura 22 
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“quarta capa”. Atividades mais restritas ao assunto tratado no texto são geralmente reservadas 

aos boxes de “Atividades”. 

O conjunto de atividades propostas merece um comentário à parte. Se efetivamente 

realizadas e não apenas lidas, elas constituem uma importante ligação entre o texto, em 

sentido geral, e o contexto de vida, específico de cada estudante. Tarefas como as entrevistas 

com familiares e profissionais da área médica ou de enumeração das formas de radiação 

utilizadas no dia até o momento da leitura, sugeridas logo no início do fascículo, 

proporcionam ao leitor uma relação com o texto que lhe será mais íntima e significativa. Por 

outro lado, em diversos momentos do texto, propõem-se diálogos para troca das informações 

obtidas em tais pesquisas ou para discussões e debates sobre temas como armamento nuclear 

e origem da vida, aproximando o texto do contexto formado pelo grupo de alunos. 

Como já assinalado, há também atividades que orientam a reinterpretação de figuras 

ou trechos de outros fascículos, outras que sugerem a realização de experimentos e outras que 

exigem o uso de habilidades matemáticas, a fim de tornar familiar alguns valores típicos da 

escala atômica. Conexões internas ao fascículo também são propostas, como, por exemplo, a 

orientação, localizada na parte final do texto, para que o leitor utilize o conhecimento 

adquirido sobre semicondutores e explique o acionamento do motor da porta daquele elevador 

anteriormente discutido no contexto do efeito fotoelétrico. 

Há, enfim, toda uma gama de atividades que procuram promover a interação do leitor 

com o texto, contrastante com a habitual leitura passiva promovida por muitos dos manuais 

didáticos. Além disso, na medida em que não sejam consideradas meras tarefas para o lar, 

mas sim, peças chaves do curso, tais atividades atuam também como orientadoras da própria 

ação docente, sendo de relativa facilidade transformar cada uma delas em um plano de aula. 

Estimulante para qualquer texto didático, esse último aspecto torna-se fundamental para o 
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ensino de FMC, ao se considerar a natural insegurança que terá o professor, ao planejar um 

curso sobre um assunto nunca antes por ele explorado. 

Outra maneira de se avaliar as atividades sugeridas em Radiações, materiais, átomos 

e núcleos é investigar como elas se relacionam com os três conjuntos de competências 

sintetizados no quadro elaborado pelos PCN+, já exposto no capítulo anterior. As diversas 

sugestões de experimentações, observações e inferências relativas aos fenômenos físicos, por 

exemplo, auxiliam o desenvolvimento de competências e habilidades de investigação e 

compreensão, mais diretamente relacionadas às Ciências Naturais. Entrevistas, exposições de 

idéias aos colegas e análises de tabelas, gráficos e ilustrações, são atividades relacionadas ao 

desenvolvimento de competências e habilidades de representação e comunicação, 

constituindo-se como interface entre o texto de Física e as disciplinas da área de Linguagens e 

Códigos. Pesquisas sobre antigos modelos teóricos da matéria, de acidentes nucleares já 

ocorridos e da presença da ciência e da tecnologia no cotidiano, se referem ao conjunto de 

competências de contextualização sociocultural, fazendo interface com as Ciências Humanas. 

Em muitas das atividades sugeridas, esses três conjuntos de competências 

encontram-se, inclusive, articulados em uma seqüência de tarefas. No texto abaixo, por 

exemplo, o leitor é orientado a realizar entrevistas e leituras de outros textos sobre ciência e 

tecnologia (representação e comunicação) sobre o uso atual das radiações na medicina 

(contextualização sociocultural), inferir o funcionamento de equipamentos médicos 

(investigação e compreensão) e elaborar um painel com o uso correto da linguagem científica 

(representação e comunicação) que, necessariamente, vai levá-lo a utilizar uma escala 

adequada (investigação e compreensão): 

Radiações e medicina 
1. Informe-se com seus familiares sobre que tipo de equipamento de 
diagnóstico ou terapia mencionado no texto eles, ou seus conhecidos, já 
utilizaram e se conhecem seu princípio de funcionamento. 
2. Amplie as informações obtidas entrevistando médicos e técnicos de 
laboratórios ou pesquisando em livros, revistas ou na Internet. 
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3. Com seu professor e colegas de classe, elabore um painel que propicie 
uma ampla visão de como as radiações são aplicadas na medicina, 
ordenando as freqüências utilizadas, medidas em hertz (Hz), em ordem 
crescente (CANATO JR.; MENEZES, 2003, p.7). 

Outra característica de Radiações, materiais, átomos e núcleos é sua abrangência 

histórica e conceitual. Partindo de uma visão da presença das radiações no cotidiano da 

sociedade contemporânea, o texto mergulha no desenvolvimento histórico dos modelos de 

estrutura da matéria, desde a visão mística, na Antiguidade, dos poderes associados ao fogo 

até o atual modelo padrão de constituição das partículas, tendo passado pelas concepções 

alquímicas, pelos estudos de Dalton, pela efervescência científica do final do século XIX, pela 

demonstração de Einstein e Perrin da realidade atômica e por todas as excitantes descobertas 

do século XX. Sem ser um texto diretamente direcionado à história da ciência contextualiza as 

descobertas científicas e apresenta a ciência como construção humana, não como algo “da 

natureza”. 

Quanto à extensão conceitual, vale resgatar a análise feita na seção anterior sobre a 

utilização do modelo de configuração espacial da rede cristalina, em associação ao modelo de 

bandas de energia nos cristais, inexistente na quase totalidade dos textos sobre FMC 

destinados à escola média. Mesmo ao se tratar de múltiplos aspectos, busca-se evitar, de um 

lado a superficialidade, de outro, a passividade do leitor. Por exemplo, na discussão das 

famílias radiativas naturais, o estudante é orientado a completar os decaimentos alfa e beta 

para uma das séries, além de representar em forma de diagrama duas dessas séries. Outro 

exemplo é o estudo da equivalência entre massa e energia nas reações nucleares, 

características da radiatividade ou dos processos de fissão e fusão nucleares, em que se 

demonstram e se propõem cálculos que, exeqüíveis no nível médio, são mais usuais em livros 

destinados ao ensino superior do que ao ensino médio. 

É possível que tal pretensão de extensão e profundidade conceitual constitua-se em 

uma limitação do texto, pois muitos dos professores que vierem a aplicá-lo em sala de aula 
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terão que aprender, pela primeira vez, boa parte do conteúdo desenvolvido, não contemplado 

em seus cursos de graduação. Além disso, a grande densidade do texto potencializa o papel do 

professor no trabalho de acompanhamento à leitura feita pelo estudante. É evidente, portanto, 

que o sucesso definitivo do projeto dependerá da continuidade de uma política de formação 

permanente em serviço13. Por ora, a partir do contato que os autores dos fascículos têm 

mantido com os professores que os aplicam em sala de aula, pode-se inferir a existência de 

uma boa receptividade por parte de educandos e educadores que têm encarado a tarefa mais 

como um desafio a ser vencido do que como um obstáculo definitivo. 

Nessa mesma linha divisória entre a limitação e o desafio, encontra-se a flexibilidade 

permitida ao trabalho do professor pelo texto analisado nessa seção ou pelo conjunto dos 

fascículos elaborados paras as Escolas Associadas. Todos os textos possibilitam diversas 

seqüências de estudo, além de ser adaptável a diferentes ritmos de aprendizagem. Cabe ao 

professor escolher o roteiro que melhor atender às necessidades suas e de seus alunos, seja 

quanto à seqüência dos fascículos, como das atividades e leituras referentes a um fascículo 

específico: havendo maior preocupação quanto à preparação para exames vestibulares, pode-

se elaborar listas de exercícios, com diferentes níveis de dificuldade; tendo despertado uma 

grande curiosidade por um determinado assunto apresentado em um boxe de conexão ou 

mesmo pelo texto principal, fotocópias de outros textos podem ser distribuídas aos alunos 

como um complemento do texto do fascículo. 

Aspecto ainda mais importante, talvez, seja o fato de o professor poder atuar como 

um orientador frente a seus alunos que, provavelmente, terão diferentes necessidades, ritmos 

de aprendizagem e curiosidades. Nisso, não há, por si só, grande inovação pedagógica, pois 

com qualquer texto e até mesmo sem utilizar texto-base algum, o professor poderia atuar 

                                                           
13 Ao menos uma vez por bimestre, os professores das Escolas Associadas que aplicam o projeto em sala de aula 
participam de encontros de formação com os autores dos fascículos, em que se discutem as dificuldades e 
trocam-se experiências e sugestões de trabalho. 
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dessa maneira. No entanto, acredito que esses fascículos facilitam essa tarefa, além de não 

incentivar aquela sensação de dever não cumprido, quase sempre causado pela 

impossibilidade de se trabalhar todos os assuntos e exercícios dos volumosos livros didáticos 

tradicionais. 

As primeiras experiências de aplicação em sala de aula de Radiações, materiais, 

átomos e núcleos têm revelado a clara disposição dos professores para a superação dos 

desafios encontrados. Em especial, merece destaque o relato de uma professora que, ao iniciar 

a discussão do texto com alunos famosos por comportamentos inadequados, orientou que cada 

estudante decidisse o que estudar - uso cotidiano e profissional das radiações ou aspectos 

históricos do conhecimento sobre estrutura da matéria - e como apresentar à classe as 

conclusões desse estudo. Os trabalhos apresentados foram surpreendentes, correspondendo o 

melhor deles a um aluno que, até então, era tido como o mais problemático de todos. Além 

disso, docente e educando estabeleceram parcerias de estudo, tendo como um de seus reflexos 

a apresentação de dúvidas, críticas e sugestões referentes ao texto, por parte da professora, em 

uma reunião de formação em que estive presente na qualidade de autor. 

Experiência também interessante é a relatada por outro professor quanto ao resultado 

de sua orientação para a produção de mapas conceituais que, em sua opinião, permitiriam 

melhor contextualização do texto por parte do aluno, além de incentivá-lo ao hábito da leitura 

e análise. Um exemplo é a seguinte reprodução de um mapa conceitual elaborado por uma 

aluna que, pode-se presumir, tenha alcançado boa compreensão do texto até o momento dessa 

elaboração, embora, aparentemente, esteja incompleta a identificação entre radiações e demais 

ondas eletromagnéticas: 
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natureza humanas 

Radiação 

Medicina Indústria Guerra Ciência 

Diagnóstico Tratamento 
Controle de 
produção 

Raios-X Raio laser Ondas 
eletromagnéticas 

Radiações 

gama 

infravermelho 

luminosa 

térmica 

Mapa conceitual elaborado por 
Bianca Campagnolo, aluna do 3º 
ano do ensino médio em curso 
ministrado pelo professor Messias 
Ishida. (Reprodução autorizada). 

Figura 23 

MAPA CONCEITUAL   

As radiações na medicina, na indústria, na guerra e na ciência 
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IV – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Como afirmado na introdução, a proposta de inserção curricular apresentada neste 

trabalho não pretende ser a única possibilidade de se levar a FMC para a escola média, nem a 

“última palavra” sobre isso. Com os diversos estudos acadêmicos apontados no primeiro 

capítulo, com o esforço de muitos autores quanto à contextualização da inserção de FMC nos 

textos de Física, analisada no terceiro capítulo, com certa popularização da ciência 

contemporânea, através de diversos livros, revistas, sites e artigos de jornais e, até mesmo, 

com a proliferação de textos descontextualizados, carimbados com a expressão “de acordo 

com os PCNEM”, é de se esperar que muitas outras experiências estejam sendo pensadas e 

testadas, na grande diversidade de escolas que compõem a rede educacional brasileira. Como 

se exemplificou com o caso da Inglaterra, pode-se mesmo dizer que essas tentativas são uma 

realidade internacional. 

Seja qual for a proposta elaborada, o que me parece conclusivo é que a inserção 

contextualizada de FMC no currículo da escola média, exige uma reelaboração de todo o 

currículo de Física e não apenas a escrita de um novo texto, por mais bem elaborado que ele 

seja. Entendo que um dos principais méritos dos fascículos de Física descritos no segundo 

capítulo desse trabalho é o desmonte da tradicional divisão entre Mecânica, Física Térmica, 

Óptica/Ondas e Eletromagnetismo sendo, no nosso caso, essencial o tratamento da 

cosmologia, da energia ou das telecomunicações, como estabelecedores de contextos 

pertinentes. A interação entre essas partes da Física permitiu não apenas introduzir a FMC ao 

longo de quase toda a série, como também levou a uma visão mais significativa da própria 

teoria clássica: o conceito de campo elétrico foi introduzido junto à discussão de ondas 

eletromagnéticas e circuitos oscilantes;  a óptica geométrica fez-se presente no momento em 
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que se descreveu o processamento, transmissão e recepção de imagens; a difração e a 

interferência de ondas foram abordadas, ao se analisar a teoria da dualidade onda-partícula de 

Louis de Broglie. Mais genericamente, pode-se dizer que: 

O material apresenta estrutura de certa forma cíclica, topograficamente 
talvez se pudesse falar de uma rede em espiral; uma verificação dos 
conteúdos abordados nos fascículos mostra que há recorrência de 
conhecimentos físicos necessários para o entendimento de nosso mundo em 
vários fascículos. Os conhecimentos físicos são apresentados com enfoques 
e aprofundamentos e contextos diferentes em cada fascículo, e sua 
apresentação recorrente ou redundante, mas não repetitiva, possibilita a 
flexibilização das seqüências de aprendizagem. Noutras palavras, querendo 
ou não, o leitor acaba “tropeçando” nos requisitos básicos, seja conservação 
da energia, a gravitação ou o espectro discreto, não porque o caminho está 
demarcado para passar por eles, mas porque eles estão por toda a parte 
(BONETTI; CANATO JR.; KANTOR; MENEZES, 2003, O conhecimento 
em rede e os vários trajetos de aprendizado). 

É nessa direção que pode ser imaginada uma primeira perspectiva de continuidade de 

trabalho. A elaboração de um novo material, ainda mais amplo e flexível, que possa 

desmontar também as tradicionais barreiras interdisciplinares, é um desafio que naturalmente 

se coloca. Para melhor explorar a relação texto/contexto, tal material poderia, inclusive, ter 

um formato de hipermídia, além de ser pensado de forma mais extensa, abarcando outras 

redes de ensino, em especial a rede pública. 

Nesse sentido, seria necessário um estudo teórico mais aprofundado sobre o 

desenvolvimento do aprendizado por competências e habilidades e sobre o conhecimento 

como rede de significados. Tal perspectiva estaria, é claro, acoplada à elaboração de uma 

proposta de reformulação curricular para a escola média, mais geral do que a aqui 

apresentada, que transcendesse a própria Física e, mesmo, a área das Ciências da Natureza e 

Matemática. 

Pode-se também imaginar a inserção de FMC em todo o ensino básico. Além da 

abordagem de Souza Cruz da temática das radiações na 8ª série do ensino fundamental, 

descrita no terceiro capítulo desta dissertação, e de outras tentativas que devem existir visando 

a essa série terminal do ensino fundamental, o próprio Menezes é autor de um pequeno texto, 
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elaborado para a revista Ciência Hoje (MENEZES, 1997), sobre o espectro eletromagnético, 

envolvendo aspectos de FMC, com linguagem adequada a séries ainda mais elementares. 

Assim, não só é desnecessário esperar que o aluno da escola média chegue ao final do curso 

para começar a aprender FMC, como é possível introduzir elementos de FMC muito antes do 

término do ensino fundamental. 

A relação entre a proposição de um novo currículo e a concepção de um material 

pedagógico a ela correspondente merece um comentário à parte, referente ao desenvolvimento 

da presente dissertação; um caso já sinalizado em sua parte introdutória, mas que preferi 

detalhar melhor agora, quando ela se encerra. Ainda que, desde o início do trabalho com 

Menezes, já estivesse clara a pergunta a ser respondida pela futura pesquisa - como levar a 

FMC à escola média -, o material disposto como apêndice, bem como os outros textos que 

escrevemos em parceria foram escritos antes que qualquer página desta dissertação. 

No entanto, o texto em anexo é só a ilustração de uma proposta que o transcende. 

Independentemente de poder ou não utilizar ou recomendar a seus alunos o Radiações, 

materiais, átomos e núcleos, qualquer professor com boa formação pode se inspirar nas 

proposições que aqui foram defendidas e, a partir de um recorte de outros textos, montar um 

curso para a escola média, em que a FMC seja introduzida com contexto, de forma integrada 

ao ensino de toda a Física e tendo como premissa o conhecimento em rede e o aprendizado, a 

partir do desenvolvimento de competências e habilidades. 

A menção feita acima à boa formação do professor não é acidental. Durante a 

elaboração de O mundo da energia e de Transportes, esportes e outros movimentos, pude 

perceber que as deficiências em minha formação acadêmica não se restringiam ao campo da 

FMC, estendendo-se também a vários aspectos da própria Mecânica clássica. Não deve ser 

exagero afirmar que essa deficiência, que procurei superar, é compartilhada, talvez num grau 

mais crítico, pela grande maioria dos professores de Física de nosso país, que não dominam os 
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aspectos básicos da Física clássica, quanto menos da produção moderna. Pretender que a 

Física seja ensinada de forma não compartimentada e que abarque o desenvolvimento 

científico moderno e contemporâneo, envolve, portanto, a necessidade de se traçar planos para 

uma melhor formação dos nossos professores. 

Avista-se, assim, outro horizonte para a continuidade do presente trabalho. Há 

poucos anos, não imaginava trabalhar com a formação em serviço de professores. Hoje, 

participo com razoável freqüência das reuniões com os professores aplicadores dos textos das 

Escolas Associadas. Além de proporcionar maior compreensão dos avanços e limitações do 

material que produzimos e fornecer subsídios para as possíveis reformulações acima 

apontadas, a continuidade dessa participação abre a perspectiva de projetos de pesquisa que 

envolvam essa formação em serviço. Se esse for o caso, já se pode alinhavar aqui algumas 

idéias que estarão presentes no trabalho. Acredito que a melhor forma de garantir o 

aprendizado do professor é acompanhar o seu trabalho cotidiano e não chamá-lo 

esporadicamente para cursos de capacitação distantes do contexto de sua escola. Algo assim 

ocorre nessas iniciativas de acompanhamentos da aplicação de novos materiais, assim como o 

que tem feito, por vários anos, a equipe do GREF14. 

A formação acadêmica é outro problema que merece atenção. A grade curricular de 

minha licenciatura na UFSCar, não muito diferente do atual currículo presente naquela e em 

muitas outras instituições, continha apenas três disciplinas relacionadas à FMC, uma no 

quinto semestre, Física Moderna 1, e duas no sexto semestre, Física Moderna 2 e Física 

Moderna Experimental 1. Três disciplinas que formam um conjunto equivalente a 16 créditos, 

inserido em um currículo de 192 créditos distribuídos entre 41 disciplinas. Nos primeiros 

quatro semestres, havia o predomínio do que podemos chamar de ciclo básico, composto de 

                                                           
14 O GREF, grupo já citado, teve um trabalho de duas décadas de formação continuada de professores, no 
IFUSP. No momento, o IFUSP está iniciando um novo espaço, o PROFIS (Espaço de apoio, pesquisa e 
cooperação de professores de Física), no qual o GREF é um dos protagonistas.  
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algumas poucas disciplinas de formação geral ou pedagógica, uma boa dose de Matemática e 

as Físicas A (Mecânica), B (Mecânica/Termodinâmica), C (Eletromagnetismo) e D 

(Ondulatória), acompanhadas das Físicas Experimentais A (Mecânica/Termodinâmica), B 

(Circuitos elétricos/óptica geométrica) e C (Ondulatória). 

Qualquer semelhança entre esse ciclo básico e a divisão da Física em blocos 

(Mecânica, Física Térmica, Óptica/Ondas e Eletromagnetismo), ao longo das três séries do 

ensino médio, não parece ser mera coincidência. A escola média reproduz a fragmentação do 

conhecimento praticada nos cursos superiores. É necessário, portanto, uma reformulação do 

currículo dos cursos universitários que leve em conta os parâmetros que vêm sendo apontados 

para a escola média e fundamental. A concepção do conhecimento como rede, a proposição 

de atividades que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades e o uso de 

textos com contextos, discutidos nessa dissertação, são referências válidas para qualquer nível 

de ensino e podem ser um ponto de partida para um repensar sobre cursos de graduação e 

mesmo de pós graduação.  

Também me agrada a reflexão, feita durante o exame de qualificação para o presente 

trabalho, de que há falta de um estudo acerca da opacidade conceitual de muitos dos 

equipamentos que hoje utilizamos. São poucos os professores de Física, mesmo 

universitários, que saberiam, por exemplo, apontar a função dos diversos elementos que 

compõem um aparelho de telefonia celular ou um aparelho de CD. No entanto, há cerca de 

uma década, ainda era comum no Brasil o uso de aparelhos de telefone em que os transdutores 

podiam ser retirados com facilidade e, eventualmente, reparados de alguma avaria. A mesma 

comparação pode ser feita entre uma máquina de escrever e o teclado dos computadores ou 

entre um antigo rádio a válvulas e os modernos aparelhos de som, com seus vários circuitos 

integrados. 
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Há, enfim, uma série de tarefas que podem ser imaginadas como seqüência do 

trabalho aqui apresentado que, espero, tenha contribuído para a virada de página que se faz 

necessária no ensino de Física e na Educação, como um todo. Há todo um trajeto, ainda a ser 

cumprido, em que faltarão argumentos e explicações, mas nem por isso temos o direito de 

esconder de nosso alunos o que temos dificuldade para explicar. Os fenômenos quânticos 

foram incorporados às tecnologias cotidianas, precisam fazer parte da visão de mundo 

contemporânea e, admitamos, não podem ficar de fora da escola, como se fossem “natureza 

pós-graduada”.
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