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UMA ANÁLISE DO CONTEÚDO DA RELATIVIDADE RESTRITA NO S LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO 

 

RESUMO 

 

A atividade do professor é cheia de desafios, especialmente no que compete à 
busca de materiais que possa facilitar a sua atividade docente. Mesmo com todos os 
avanços tecnológicos e possibilidades de comunicação da/na atualidade, o Livro 
Didático continua sendo o principal, se não o único, material didático utilizado pelos 
professores em sala de aula. Reconhecendo-se a importância destes materiais e a 
relevância de abordar conteúdos de Física Moderna no Ensino Médio, considera-se 
importante investigar como esses conteúdos vêm contribuindo para uma 
contextualização, numa perspectiva de aproximação científica, para o crescimento 
pessoal e intelectual dos estudantes no processo educativo. Assim, o objeto de 
estudo, identificado, como produto do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
e Educação Matemática, pauta-se em apresentar uma análise do tratamento dado 
ao conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita nos Livros Didáticos de Física do 
Ensino Médio, considerando a estruturação do conteúdo, os aspectos históricos da 
ciência e as atividades sugeridas. Observamos ao longo de nossa análise que há 
uma preocupação enorme nos Livros Didáticos em apresentar o ferramental 
matemático envolvido no estudo da Teoria da Relatividade Restrita o que acaba, de 
certo modo, omitindo as discussões importantes que levam ao desenvolvimento do 
estudo desse tema. No decorrer do trabalho fica evidente que o Livro Didático trata-
se do recurso didático mais importante que orienta toda a prática pedagógica dos 
professores e a aprendizagem dos estudantes, sendo um recurso indispensável para 
o ensino de Física. 

 

PALAVRAS -CHAVE: Ensino Médio. Livro Didático de Física. Teoria da Relatividade 
Restrita. 

  



 

A CONTENT ANALYSIS OF ESPECIAL RELATIVITY TEXTBOOK IN HIGH 

SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

The activity of the teacher is full of challenges, especially when it mits the search for 
materials that can facilitate their teaching activity. Even with all the technological 
advances and possibilities of communication today, the Textbook is still the main, if 
not the only, teaching material used by teachers in the classroom. Recognizing the 
importance and relevance of these materials present contents of Modern Physics in 
high school, it is considered important to investigate how these contents are 
contributing to a contextualization, from the perspective of scientific approach to 
intellectual and personal growth of students in the educational process. This, the 
object of study, identified as the product of the Professional Masters in Teaching 
Science and Mathematics Education, is guided in presenting an analysis of the 
treatment given to the content of the Theory of Relativity in physics Textbooks of high 
school, considerands the structuring of content, the historical aspects of science and 
the suggested activities. Observed throughout our analysis that there is a huge 
concern in Textbooks in presenting the mathematical tools involved in the study of 
the Theory Relativity which just so omitting important discussions that lead to 
development of the study of this subject. Throughout his work is evident that the 
Textbook this is the most important resource that guide all pedagogic practice of 
teachers and student learning, which is crucial for teaching Physics resource. 

 

KeyWords: High School. Textbook of Physics. Theory of Relativity.        
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INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos alcançados na sociedade a partir do final do século 

XIX e início do século XX têm sido reconhecidos por diversos pesquisadores na área 

de Ensino de Ciências, em particular do ensino de física. Esse contexto fez aparecer 

a necessidade de produzir uma articulação entre o ensino desta ciência na 

educação básica com os avanços tecnológicos presentes na sociedade. Neste 

sentido, é de fundamental importância buscar compreender como se pode articular, 

propor caminhos e diretrizes para uma nova abordagem do ensino desta ciência, 

mediante a realidade tecnológica na qual estamos inseridos. 

Atualmente, as Reformas Curriculares do Ensino Básico exigem uma 

educação voltada para as necessidades do cidadão do século XXI, na qual o 

conhecimento, os valores, a capacidade de se articular em prol da solução de 

problemas, assim como a "alfabetização científica e tecnológica", são elementos 

essenciais. Ainda nesse contexto, podemos acrescentar que o desafio principal é um 

ensino em que os conteúdos devem estar articulados às questões sociais, políticas, 

éticas, à construção de valores e à capacidade de contínuo aprendizado pelos 

estudantes (CAVALCANTE, 1999). 

Assim, se faz necessário que os indivíduos envolvidos no processo 

educacional, tenham a sua disponibilidade materiais que possam proporcionar 

subsídios para acompanhar os avanços tecnológicos que são necessários para uma 

formação intelectual indispensável ao século XXI. Desta forma, levando em 

consideração que na educação básica o Livro Didático é o principal, se não o único, 

material instrucional tanto para o estudante, quanto para o professor, devemos 

reconhecer que o conhecimento advindo dessa fonte de informação pode ser um 

fator determinante no tipo de ensino que se deseja efetivar.  

No caso da Física, percebe-se que o Livro Didático precisa ser um meio pelo 

qual essa ciência possa interagir com outros tipos de saberes, ser apresentada 

como uma obra aberta e problematizadora da realidade na qual está inserida, e que, 

possa dialogar com os estudantes para que surja a produção do pensamento crítico. 
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Sob essa ótica, o Livro Didático, seria um material de ensino/aprendizagem 

que consideraria, explicita ou implicitamente, as concepções de ciência, de 

ambiente, de educação, de sociedade, das relações entre 

ciência/tecnologia/sociedade. Nesta obra, o ensino da física não seria mais 

concebido como algo isolado da realidade do estudante, e, sim, como uma 

ferramenta que o permita compreender e interagir com o mundo que o rodeia, 

possibilitando um aprendizado mais significativo.  

Associar o ensino da física às necessidades do cidadão e aos avanços 

tecnológicos atuais, nos remete imediatamente aos conteúdos, pelo menos da Física 

Moderna Contemporânea1, pois estamos rodeados de equipamentos eletrônicos 

com seus circuitos integrados, microprocessadores, telas de cristal líquido, GPS 

(Sistema de Posicionamento Global), lasers, painéis solares etc., que fazem parte da 

vida do estudante. Portanto, garantir o contato do estudante com esse tipo de 

conhecimento na educação básica (nível médio) é de fundamental importância, pois 

não há a certeza de que o mesmo vá ter outra oportunidade em outro momento de 

sua vida, já que o ensino médio, para a maioria dos estudantes, representa a última 

possibilidade de contato com a Física no espaço escolar. 

No entanto, o que temos percebido é que o ensino da Física Moderna2 na 

educação básica tem sido sacrificado por vários motivos, dentre os quais podemos 

citar: quantidade excessiva de conteúdos de Física Clássica a serem trabalhados; 

reduzido número de aulas de Física; falta de material pedagógico adequado, e, 

associado a isto, a falta de conhecimento sobre a Física Moderna por parte de 

alguns professores que atuam neste nível de ensino.  

Os fatos acima mencionados acabam por corroborar com a impressão que o 

estudante tem sobre a Física Moderna, de que esta é composta por um conjunto de 

conhecimentos impossíveis de serem aprendidos neste nível de ensino, sob o 

argumento de que, a mesma, apresenta um ferramental matemático de extrema 

complexidade quando comparado à Física Clássica. Esse tipo de argumento, que 

impossibilita um maior contato do estudante com a Física do século XX, fundamenta-

                                                           
1 Conjunto de conhecimentos desenvolvidos a partir do final do século XIX aos dias atuais. 
2 Conjunto de conhecimentos desenvolvidos no final do século XIX, a partir do eletromagnetismo maxwelliano, 
até os anos de 1940 com a fissão do núcleo atômico. 
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se principalmente no currículo que há vários anos vem sendo praticado no ensino 

básico em que o ensino dos conhecimentos físicos são fundamentados sob os 

pilares da Física Clássica e apresentados, principalmente, sob a ótica matemática 

(OSTERMANN, 1999; TERRAZAN, 1994; KARAM, 2005).   

A partir do início do século XX, assistimos uma revolução desencadeada 

pelo surgimento de novas concepções de espaço e tempo, da estrutura atômica e da 

própria origem e evolução do Universo. Com base nos princípios dessa revolução, 

surgiram tecnologias, cuja importância se destaca no dia a dia, tais como o 

transistor, essencial nos computadores; os GPS, equipamentos essenciais no que se 

refere à orientação, mapeamento de áreas, localização de um ponto; o laser, 

utilizado nas telecomunicações e em tratamentos médicos; as usinas nucleares, com 

seus benefícios e riscos associados etc. (SANCHES, 2006).  

Desta forma, não mais se justifica uma apresentação da Física desvinculada 

do seu objetivo principal que é a formação de um conhecimento físico que auxilie ao 

cidadão na compreensão do mundo moderno e contemporâneo no qual esta 

inserido. O ensino puramente matemático da Física dificulta a compreensão da 

ciência, conduzindo o estudante a uma visão fragmentada da conexão entre os 

conceitos físicos e a linguagem que nos servimos para representá-los.  

 

A Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção 
ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições 
culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de 
diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado (BRASIL, 
PCNEM, 1999, p.59). 

 

Nesse contexto, a Física escolar3 não deve ser confundida com a Física 

enquanto ciência. No entanto, a primeira é um subconjunto da segunda. Nesse 

sentido, é preciso modificar o saber ou o conhecimento de modo a torná-lo acessível 

aos estudantes da escola básica. De acordo com Pietrocola (2008), para tornar o 

conteúdo de Física Moderna acessível ao ensino médio deve-se procurar fazer um 

elo entre ele e o cotidiano do estudante. Deve-se, também, procurar meios para 
                                                           
3 [...] A Física escolar deve articular um equilíbrio entre a importância relativa dos tópicos de Física programados, 
considerando-os no âmbito da estrutura conceitual dessa disciplina científica, e a relevância vivencial e social 
desses conteúdos para os sujeitos em formação, ou seja, para nossos alunos do ensino médio (PNLD, 2012, p. 
8) 
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superar os obstáculos didáticos e pedagógicos, tornando os conteúdos 

compreensíveis para este nível de ensino.  

Assim, ao procurar contornar e/ou superar esses obstáculos, estamos 

propondo um aprendizado que não seja um estorvo para os estudantes, 

especialmente para aqueles que não desejam continuar a estudá-la numa vida 

acadêmica ou profissional futura. Por isso, a ciência Física deve ser abordada de 

maneira que possa promover um ensino para uma formação cidadã, proporcionando 

prazer e divertimento, segundo os objetivos traçados da educação básica em nível 

médio.  

Dessa forma, o Livro Didático torna-se uma ferramenta muito importante, 

pois este é o material através do qual o estudante tem acesso ao conhecimento 

físico que se deseja comunicar aos cidadãos contemporâneos. Para Oliveira et al. 

(1984, p. 111) o Livro Didático é “parte do arsenal de instrumentos que compõem a 

instituição escolar, parte esta, por sua vez, da política educacional, que se insere 

num contexto histórico e social”.  

Todavia, o Ministério da Educação e Cultura4 só passou a exigir os 

conteúdos de Física Moderna no ensino médio a partir de 1999, apesar de, 

anteriormente a esta data, algumas universidades já terem exigido esse conteúdo 

nos seus vestibulares, o que pressionou as escolas dessas regiões a implantarem 

esse conteúdo em seus currículos (BORGES, 2007). De acordo com Bezerra (2005) 

e Borges (2007) a primeira universidade pública a implementar conteúdos de Física 

Moderna no exame vestibular foi a Universidade Federal do Rio grande do Sul 

(UFRGS), no ano de 1970. A segunda universidade foi a Federal de Santa Catarina 

(UFSC) em 1990, seguida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em 1998.  

A influência desses fatos provocou uma alteração no currículo de Física, 

fazendo com que os Livros Didáticos passassem a disponibilizar um espaço maior à 

Física Moderna em relação aos exemplares da década de 80. De acordo com Wuo 

(2000) os livros deste período apresentavam um núcleo comum que compreende os 

estudos da Física Clássica, enquanto os estudos referentes à Física Moderna são 

                                                           
4 Doravante denominado por MEC. 
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raramente abordados e quando o são estão presentes em capítulos específicos ou 

apenas citados de maneira dispersa entre os temas da Física Clássica.  

Dominguini (2012), ao analisar a existência do conteúdo de Física Moderna 

nos Livros Didáticos selecionados no Programa Nacional do Livro Didático do Ensino 

Médio5 - 2008, verificou que este se encontra em todos exemplares seja em forma 

de capítulo, ou unidade, ou textos dispersos ao longo da obra, contando com uma 

única exceção: o livro de Gonçalves Filho e Toscano que não traz esse conteúdo em 

um capítulo ou unidade específica.   

Assim, reconhecendo-se a relevância do Livro Didático e a necessidade de 

abordar conteúdos de Física Moderna, este trabalho considera importante investigar: 

• Qual a importância de abordamos tópicos de Física Moderna no ensino 

médio? 

• Por qual conteúdo devemos iniciar o ensino da Física Moderna em nível 

médio? 

• Qual o tratamento dado ao estudo da Teoria da Relatividade Restrita nos 

Livros Didáticos do ensino médio? 

• Como o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita, apresentado nos 

Livros Didáticos, vem contribuindo para uma contextualização, numa 

perspectiva de aproximação científica, para o crescimento pessoal e 

intelectual dos estudantes no processo educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Doravante sempre que necessário denominado por PNLEM 
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OBJETIVOS 

GERAL 

Analisar o tratamento dado ao conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita 

em Livros Didáticos de Física do ensino médio, considerando a estruturação 

do conteúdo, os aspectos históricos da ciência e as atividades sugeridas. 

 

ESPECÍFICOS 

• Analisar as características fundamentais na estruturação dos conceitos 

presentes no domínio da Teoria da Relatividade Restrita nos Livros 

Didáticos; 

• Identificar o conteúdo da Relatividade Restrita e os aspectos históricos 

da ciência nos Livros Didáticos; 

• Analisar as atividades propostas no Livro Didático com relação à Teoria 

da Relatividade Restrita; 

• Examinar, segundo a visão de um grupo de professores de Física do 

ensino médio, as características fundamentais na estruturação dos 

conceitos, os aspectos históricos da ciência e as atividades propostas 

com relação à Teoria da Relatividade Restrita nos Livros Didáticos; 
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JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Ao longo dos anos na educação básica brasileira, os Livros Didáticos 

utilizados no ensino de física têm apresentado esta matéria exclusivamente sob a 

ótica da Física Clássica. No estudo desta ciência, analisa-se o movimento de 

carrinhos, os efeitos estáticos ou de movimento da carga elétrica, fazendo uso, para 

isso, de um ferramental matemático que apenas prioriza a capacidade de repetição 

do estudante. Nestes livros, percebemos a omissão total ou parcial dos 

conhecimentos desenvolvidos a partir do século XX, especialmente aqueles 

denominados de Física Moderna.  

Tão forte é a presença do Currículo Clássico, que a Física Moderna, quando 

apresentada, está sob a forma de tópicos no final do Livro Didático e, devido à 

grande quantidade de conteúdos Clássicos, se torna impossível de ser ministrada. 

Nestes livros, a Física Moderna é apresentada como sendo dispensável aos 

estudantes da educação básica, pois apresenta teorias que trabalham com algo fora 

dos limites da razão humana, átomos, energia nuclear, partículas elementares, 

alterações de espaço e tempo, etc.  

Assim, percebendo que o principal controlador do currículo é o Livro Didático 

estamos supondo que qualquer mudança deveria se iniciar por ele, pois, apesar de 

todo o desenvolvimento tecnológico presente, o Livro Didático ainda representa a 

principal fonte utilizada pelo estudante brasileiro para o contato com o conhecimento 

formal, em especial à Física. Portanto, o Livro Didático de Física, deveria apresentar 

esta ciência como resultante da tentativa humana de conhecer o mundo, da 

contribuição dos vários cientistas que em cada época diferente contribuíram para o 

conhecimento que hoje dominamos. 

Reconhecendo essa necessidade, o Governo Federal lança uma proposta 

de alteração do currículo do ensino médio, que tem como base as diretrizes 

propostas na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e nas 

orientações contidas nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), que delineiam 

as competências que cada cidadão deve adquirir ao concluir a educação básica. 

Dessa forma, os PCNs ressaltam a importância de renovar os currículos escolares, 

pois “para o ensino médio meramente propedêutico atual, disciplinas científicas, 
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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. 2009). Assim sendo, os Livros Didáticos que 

atendem a essa etapa da educação não devem excluir o conhecimento acerca do 

estudo da Física Moderna, nem tão pouco, tratá-los como mera curiosidade 

devendo, assim, representá-los como uma revolução conceitual na Física, 

mostrando como essa ciência evolui de uma teoria a outra pelo trabalho humano.  

Assim, apesar de considerarmos essencial a reformulação do currículo de 

Física em nível médio, acreditamos que a escolha dos temas a serem abordados é 

de grande importância, pois o ensino de física neste nível não tem como fim principal 

a formação de cientistas e de futuros pesquisadores, mas, sim, dar condições aos 

estudantes para compreenderem melhor a sua realidade e participar ativamente das 

transformações na qual estão inseridos sem que seja necessário, para isto, que 

estes frequentem quaisquer outras instâncias profissionais ou universitárias 

(KARAM, 2005).   

Desse modo, pela alteração que este provoca nas concepções de ciência, 

escolhemos dentro do tema Física Moderna, o conteúdo “Teoria da Relatividade 

Restrita”, presente em Livros Didáticos sugeridos pelo Governo Federal através do 

Programa Nacional do Livro Didático – 2012 – para análise neste trabalho.  

Assim, em consonância com Rodrigues (2011) acreditamos ser de suma 

importância destacar como esta teoria alterou os conceitos de espaço e de tempo, 

de matéria e de energia, além de renovar a base para a análise de fenômenos que 

ocorrem em altas energias. Neste sentido, a inserção da Teoria da Relatividade 

Restrita no ensino médio é fundamental, pois pode proporcionar ao estudante uma 

visão mais abrangente do dinamismo da ciência, dos fenômenos que fogem da 

nossa experiência imediata, além do reconhecimento dos processos que envolvem a 

passagem de uma teoria científica para outra, caracterizando-a como construída 

historicamente por seres humanos e não como fruto da mente de um gênio.  

Após o exposto, como forma de mostrar o caráter desafiador e interessante 

da ciência aproximando os estudantes das fronteiras desse conhecimento, 

consideramos ser de suma importância que os princípios teóricos e as principais 
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consequências da Teoria da Relatividade Restrita façam parte do currículo de Física 

no ensino médio. Deste modo, é fundamental analisarmos a abordagem dada a esse 

conteúdo nos Livros Didáticos a fim de compreendermos se este conteúdo 

realmente é significativo na mudança da concepção de ciência no ensino médio.   

 

ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em 06 (seis) capítulos nos quais procuramos 

apresentar o conjunto de referenciais teóricos que nortearam a nossa pesquisa, 

assim como a construção da unidade didática descrevendo desde seu planejamento 

até a análise de seus resultados.  

No Capítulo 1, buscaremos situar a educação formal, destacando sua 

relação com o Livro Didático, procurando apresentar a importância que este material 

tem para o desenvolvimento dessa forma de ensino sob a visão do currículo, da 

escola e do estudante. 

No Capitulo 2, investigaremos como é determinada e quem determina a 

permanência ou não de um determinado conteúdo no Livro Didático. Para isso, de 

início, procuramos traçar um histórico deste material na educação brasileira e da 

ação que o governo exerce sobre estes através dos programas de análise. Ao 

finalizar o capitulo, procuraremos apresentar como a relação governo-livro didático 

têm influenciado os conteúdos a serem trabalhados no espaço escolar, como 

também tem apontando para a necessidade da inclusão do conteúdo da Teoria da 

Relatividade Restrita no currículo escolar.  

No Capítulo 3, versaremos acerca dos postulados da Teoria da Relatividade 

Restrita e dos seus aspectos históricos.  

No Capítulo 4, trataremos da descrição e da metodologia adotada na 

pesquisa em que a construção e sistematização dos dados foram norteadas por um 

procedimento de natureza exploratória, seguida de análise e discussão apoiadas 

nas orientações qualitativas de pesquisa sugeridas por Lüdke e André (1986). 
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No Capitulo 5, apresentaremos os resultados da análise dos Livros 

Didáticos, a partir da qual será construído um quadro situacional da abordagem do 

conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita nos Livros Didáticos selecionados no 

âmbito do PNLD – 2012, destacando seus pontos negativos e positivos.  

No Capítulo 6, apresentaremos as considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

1.1 COMENTÁRIOS INICIAIS 

 Segundo Gadotti (2005, p. 1) a educação é um dos requisitos 

fundamentais para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços 

disponíveis na sociedade estabelecendo-se, assim, como direito de todo ser humano 

e condição necessária para ele usufruir de outros direitos constituídos numa 

sociedade democrática. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

9.394/96), em seu Art. 1º, define que “a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” desse modo, a educação, enquanto 

forma de ensino-aprendizagem, é adquirida ao longo de toda a vida dos cidadãos, 

sendo constituída no seio familiar, nos estabelecimentos de ensino formal e na 

participação nos grupos sociais. Desta forma, o processo educacional pode assumir 

as seguintes formas: educação escolar formal; educação não formal e educação 

informal. 

A educação informal se caracteriza por ocorrer espontaneamente de forma 

acidental ou não intencional na interação sociocultural do indivíduo com o meio no 

qual está inserido, nesta modalidade de educação não existe currículo, lugar ou 

horários específicos para que ela ocorra, podendo assim ocorrer por meio da 

interação com recursos disponibilizados em centros culturais, museus de artes ou de 

ciências, praças, zoológicos, programas de rádio ou de TV, jornais etc. (GASPAR, 

1992).  

Já a educação não formal pode ser definida como a que proporciona a 

aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços não formais, 

divergindo da educação formal no que se refere à fixação de tempos e locais e na 

adaptação dos conceitos de aprendizagem a cada grupo especifico (GASPAR, 

2002). 
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A educação formal, por sua vez, é comumente identificada como a educação 

escolar, entendida como uma forma organizada de educação que apresenta uma 

sequência, sendo proporcionada pelos estabelecimentos escolares e universidades 

que representam sistemas educativos institucionalizados cronologicamente e 

gradual e hierarquicamente estruturado, dependente de uma diretriz educacional 

centrada em um currículo de nível nacional que determina um plano para quem 

ensina e para quem é ensinado, o que conduz normalmente a um determinado nível 

oficializado por um diploma (GADOTTI, 2005). 

Este sistema de ensino é bastante antigo e os primeiros relatos de sua 

existência, de acordo com Gaspar (2002) remete a China do século XI, onde já havia 

escolas com as principais características das atuais, no que diz respeito ao espaço 

físico e ao currículo. 

 

Situadas em pequenas propriedades cuja terra fornecia rendimentos para 
mantê-las, todas as escolas possuíam salas de aula, um conjunto de textos 
oficialmente impressos e um espaço em separado em que funcionava um 
templo de Confúcio, onde se realizavam cerimônias semirreligiosas de 
caráter edificante. Além disso, algumas tinham bibliotecas consideráveis, 
abertas ao público: a Escola do Condado de Wu-yuan, na província de 
Liang-Tse, por exemplo, reunia mais de 1.400 volumes (GASPAR, 2002, p. 
171). 

 

Ainda no que se refere ao conteúdo, à metodologia e às estratégias de 

ensino tem-se que: 

 

O caminho do sucesso acadêmico era árduo. O currículo era estreito, 
focalizado inteiramente em obras literárias e filosóficas canônicas, 
suplementadas por comentários oficialmente aprovados sobre os mesmos 
textos. Os estudantes memorizavam preceitos e debatiam interpretações, 
enquanto os candidatos aos concursos poliam suas habilidades na 
composição em prosa e verso nos estilos tradicionais (GASPAR, 2002, p. 
172). 

 

Assim, a escola ao longo de dez séculos, vem se caracterizando como 

espaço destinado a transmissão de conhecimento formal, baseado em um currículo 

comum que busca unificar o particular ao global, o individual ao coletivo, o concreto 

e o abstrato. Por haver a necessidade de se transmitir o legado de nossas 
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civilizações as gerações futuras é que este tipo de ensino tem se perpetuado por 

tantas gerações. Gaspar (2002, p. 172) afirma que “como há lugar para morar, 

trabalhar e rezar a muito tempo se estabeleceu e se destinou um lugar para ensinar 

e aprender”. 

O conhecimento que é veiculado dentro da educação escolar tem como 

principal meio, para esse fim, o Livro, que é o resultado de uma manifestação sócio 

cultural do ser humano, desenvolvido ao longo de sua história na intenção de se 

comunicar com seus semelhantes e comunicar o seu legado aos seus 

descendentes. Então, desde o princípio, o homem sempre procurou mecanismos 

pelos quais fosse possível transferir seus conhecimentos às gerações futuras, 

registrando suas impressões sobre o mundo, utilizando, para isso, diversos materiais 

como: pedra, materiais inorgânicos e orgânicos à base de tintas vegetais e minerais, 

argila, ossos, conchas, marfim, folhas de palmeiras, bambu, metal, casca de árvores, 

madeira, couro, papiro, velino, pergaminho, seda e, finalmente, o papel, como forma 

de visualizar a escrita (SILVA, 2010 B). Neste sentido, pode-se destacar que a 

origem do Livro se deu pela necessidade de encontrar a melhor forma de ver e 

registrar os acontecimentos. No que se reporta ao conhecimento adquirido e pelo o 

acúmulo das experiências, no transcorrer da sua história.  

 

O homem é capaz de inventar diversas ferramentas para melhorar seu dia-
a-dia, entre essas invenções, o livro é um dos instrumentos que tiveram a 
maior repercussão, entre todos os inventos, pois, possibilitou ao homem 
alcançar horizontes de melhoria intelectual para si e para sociedade pela 
qual está inserido (SILVA, 2010 B, p.24). 

 

Na educação formal, o conhecimento acumulado pelas várias gerações 

encontra-se organizado num ordenamento de conteúdos separados em áreas 

distintas denominadas disciplinas e é veiculado nesse meio através da utilização do 

Livro Didático6. Entende-se o LD como todo e qualquer texto construído com a 

finalidade de ser utilizado em um processo de ensino e aprendizagem, este tem 

estado presente na educação formal ao longo de toda a sua história, desde a 

invenção da imprensa por Johann Gutenberg no final do século XV, não é 

                                                           
6 Doravante designado por: LD 
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equivocado afirmar que a educação passou a contar com a impressão de obras para 

fins didáticos (VOLMER, 2008, p.47. apud SILVA, 2010 B, p. 24). O LD faz  

 

[...] parte da cultura e da memória visual de muitas gerações e, ao longo de 
tantas transformações na sociedade, ele ainda possui uma função relevante 
para a criança, na missão de atuar como mediador na construção do 
conhecimento (FREITAS e RODRIGUES, 2007, p. 1). 

 

Dentre as funções que o LD desenvolve no processo educacional Choppin 

(2004, p. 553) destaca quatro funções que, de acordo com ele, são essenciais e 

podem variar consideravelmente segundo o ambiente sociocultural, a época, as 

disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização. São elas: 

1. FUNÇÃO REFERENCIAL (também chamada de curricular ou programática, 

desde que existam programas de ensino): o Livro Didático é então 

apenas a fiel tradução do programa ou, quando se exerce o livre jogo 

da concorrência, uma de suas possíveis interpretações. Mas, em todo 

o caso, ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 

depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo 

social acredita que seja necessário transmitir às novas gerações. 

2. FUNÇÃO INSTRUMENTAL: o Livro Didático põe em prática métodos de 

aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o 

contexto, visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, 

favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais, a 

apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de resolução de 

problemas, etc. 

3. FUNÇÃO IDEOLÓGICA E CULTURAL: é a função mais antiga. A partir do 

século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o 

desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos, o 

Livro Didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado 

de construção de identidade, geralmente ele é reconhecido, assim 

como a moeda e a bandeira, como um símbolo da soberania nacional 
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e, nesse sentido, assume um importante papel político. Essa função, 

que tende a aculturar e, em certos casos, a doutrinar as jovens 

gerações, pode se exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática 

e ostensiva, ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, 

mas não menos eficaz. 

4. FUNÇÃO DOCUMENTAL: acredita-se que o Livro Didático pode fornecer, 

sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais 

ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver 

o espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito recentemente na 

literatura escolar e não é universal. Só é encontrada afirmação que 

pode ser feita com muitas reservas em ambientes pedagógicos que 

privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua 

autonomia; supõe, também, um nível de formação elevado dos 

professores. 

 

Ao longo dos anos, o LD tem passado por profundas reformas de modo a se 

adaptar às várias mudanças culturais sofridas pela nossa sociedade, e, assim, poder 

atender aos anseios dos cidadãos. Um exemplo disso é que na sociedade que 

vivemos, denominada informatizada, o LD, dentre tantos meios, tem ocupado um 

papel de destaque e, em alguns casos, representa o único meio pelo qual o 

conhecimento é comunicado de forma sistematizada àqueles que participam da 

educação formal.  

 

No universo escolar atual o livro didático coexiste com diversos outros 
instrumentos como quadros, mapas, enciclopédias, audiovisuais, softwares 
didáticos, CD-Rom, Internet, dentre  outros, mas ainda assim continua 
ocupando um papel central (FREITAS e RODRIGUES, 2007, p. 2). 

 

Assim sendo, o LD passa a desempenhar um importante papel no 

desenvolvimento da educação escolar por servir como suporte teórico e prático para 

o estudante, e constitui-se em um instrumento de apoio para o professor, além de 
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configurar-se em uma forma de sistematização dos conteúdos a serem trabalhados 

em sala de aula, possibilitando, assim, o processo de ensino aprendizagem.  

No Brasil, desde a criação do colégio Pedro Segundo em 1837, o LD sempre 

esteve presente no cenário da educação brasileira, o que fez com que este se 

tornasse um elemento de forte tradição, por se constituir num poderoso mecanismo 

de seleção e organização dos métodos de ensino (COIMBRA, 2007), configurando-

se num instrumento de importância histórica no processo educacional do país, 

influenciando, assim, na formação científica e cultural dos cidadãos.  

No contexto da educação brasileira, podemos perceber, ainda, que o LD é 

utilizado pelo professor como um guia de orientação para o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação de sua prática pedagógica, é um elemento 

determinante na relação do estudante com as disciplinas ou componentes 

curriculares, e, para a boa parte da população brasileira, é o único contato com a 

leitura a que tem acesso. 

Pesquisas recentes têm apontado que uma das principais preocupações da 

nossa sociedade atualmente está voltada para a melhoria na qualidade da educação 

básica, o que, de acordo com Pavão (2006), caracteriza-se em um anseio de caráter 

inovador, pois aponta para a construção de um futuro promissor para o país, ao 

destacar o conhecimento como o fator propulsor do desenvolvimento deste. Ainda 

de acordo com o referido autor, melhorar a educação básica significa;  

 

[...] definir o conhecimento como a questão central da sociedade, valorizar a 
escola e o professor, aprimorar as condições de ensino e oferecer 
facilidades para que alunos e professores possam se dedicar com prazer à 
tarefa de construção e utilização do conhecimento (PAVÃO, 2006, p.3). 

 

Logo, neste contexto, entendendo-se a educação escolar como meio que 

contribui para uma formação crítica do cidadão, resultando numa nova forma de 

organização social das massas populares, é que o LD merece destaque por ser um 

dos principais meios de propagação da ideologia presente nos currículos escolares, 

que tem contribuído para esse fim. Portanto, compreender o LD no contexto da 
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escola e do currículo, do professor e do estudante é de fundamental importância 

para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO NO CONTEXTO DA ESCOLA E DO 

CURRÍCULO 

Na estrutura educacional a escola é entendida como meio representante da 

educação formal, ou seja, o lugar onde se adquire o conhecimento de forma 

sistematizada, que se caracteriza como um tipo de saber científico que é validado 

por um grupo, denominado comunidade científica, tendo como principal meio de 

veiculação, para esse conhecimento, no ambiente escolar, o LD. A escola não 

representa um corpo estático, mas configura-se em um corpo dinâmico, constituída 

por seres sociais que carregam consigo, para as dependências da mesma, suas 

bagagens culturais e ideológicas. Deste modo, a escola é: 

 

[...] também um ‘mundo social’, que tem suas características de vida 
próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus 
modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de 
produção e de gestão de símbolos (FORQUIN, 1993, p.167 apud 
TALAMINI, 2009, p. 19). 

 

Assim, para que o LD possa atender às necessidades desses grupos, que 

formam o corpo dinâmico da escola, este não pode ser constituído de forma isolada, 

nem tão pouco ser utilizado como única fonte de verdade absoluta no que se refere 

ao conhecimento científico a ser transmitido e memorizado pelos estudantes. Dessa 

forma, de acordo com as novas reformas curriculares, percebe-se que o LD deve se 

constituir em um elemento aberto, que possa dialogar com os diferentes saberes, 

produtos do nosso meio social, levando o estudante a atingir uma postura crítica no 

meio em que está inserido. 

De acordo com Santos e Nicareta (2008, p. 115) o LD tem importância para 

o desenvolvimento do currículo pelos seguintes fatores: 
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1. São os tradutores das prescrições curriculares gerais e, nessa mesma 

medida, construtores de seu verdadeiro significado para alunos e 

professores; 

2. São os divulgadores de códigos pedagógicos que levam à prática, isto 

é, elaboram os conteúdos ao mesmo tempo em que planejam para o 

professor sua própria prática; são depositários de competências 

profissionais; 

3. Voltados à utilização do professor, são recursos muito seguros para 

manter a atividade durante um tempo prolongado, o que dá uma 

grande confiança e segurança profissional. Facilitam-lhe a direção da 

atividade nas aulas.  

Deste modo, a reforma curricular do ensino básico exige que os novos LDs 

se correspondam com as atuais exigências de uma Educação do século XXI, na qual 

o conhecimento, os valores, a capacidade de resolver problemas, aprender a 

aprender, assim como a "alfabetização científica e tecnológica" são elementos 

essenciais. Os LDs, portanto, devem se constituir como instrumento pelo qual os 

estudantes poderão ter acesso aos elementos que os possibilite uma interação entre 

os mais variados grupos no ambiente escolar em prol da construção de uma 

bagagem cientifica, como também ser um meio pelo qual possa haver o diálogo 

escola-sociedade-tecnologia.  

Assim, para se atender a um currículo que considere tais características, o 

LD deve ser concebido de forma que contemple questões de gênero, classe social, 

etnia e culturas locais, destinadas a desmistificar supostas verdades absolutas que 

se destinam a legitimar os valores e ideias de classes dominantes, no ambiente 

escolar. Logo, mesmo que o LD tenha objetivo de perpetuar certos valores, o 

professor pode, e deve levar sempre os estudantes a pensarem criticamente, 

analisar, avaliar, discutir e até mesmo rejeitar seu conteúdo, caso isto seja 

necessário. Portanto, o LD: 

 

[...] deve ser compatível com o seu projeto pedagógico, com o currículo 
proposto, com a estrutura e recursos existentes, e com as condições de 
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trabalho da escola. Finalmente, o livro deve possibilitar a articulação com 
outras áreas do conhecimento (SPOSITO, 2006, p. 25). 

 

Deste modo, o LD deve possibilitar o diálogo com outras formas de 

conhecimento, que possibilite a escola desenvolver o currículo comum, mas que, 

também, possibilite a incorporação de saberes da cultura na qual a mesma esteja 

inserida. Logo, observa-se que esta incorporação se configura em uma das funções 

mais difíceis de realizar nos LD, por causa das grandes disparidades sociais e 

culturais existentes no Brasil. Fica evidente, que em função dessas dificuldades a 

presença e a intervenção do professor em sala de aula são de fundamental 

importância, pois é ele quem tem a função de aproximar o currículo do LD ao 

currículo da escola no qual está inserido, proporcionando, assim, aos estudantes, a 

interação entre o saber cientifico e o conhecimento informal por eles adquiridos ao 

longo de suas vidas.  

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO PARA O PROFESSO R 

A atividade do professor é cheia de desafios, especialmente no que compete 

à busca de materiais que possa facilitar a sua atividade docente. Ao longo do tempo 

o LD tem sido o principal, se não o único, material didático utilizado pelos 

professores em sala de aula, mesmo com todo avanço tecnológico protagonizado 

nos últimos anos. Esse fato se deve principalmente a falta de investimento na 

educação em nosso país, especialmente no que se refere ao professor, o que o 

obriga a desempenhar várias atividades, trabalhando, às vezes, de manhã, à tarde e 

à noite. Desse modo, não havendo tempo para preparar as atividades de ensino, e 

diante da impossibilidade de buscar materiais adequados para sua prática docente, 

acaba fazendo do LD sua única fonte de pesquisa (MARTINS, 2006).  

Outro fator que também contribui para o uso indistinto do LD é a escassez 

de profissionais com formação na área (específica) o que faz com que a educação 

seja invadida por profissionais de outras áreas, sem a devida formação para atuar na 

sala de aula, fazendo do LD uma espécie de Bíblia a ser seguida e jamais 

questionada. Tudo isso junto remete o profissional da educação a fazer uso desse 
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material didático de forma inquestionável. Somando-se ainda a esses fatos, as 

condições sociais e a grande extensão territorial do nosso país, a presença do LD na 

sala de aula é um modo de garantir, minimamente, as referências de conteúdo e 

habilidades exigidas em cada série, além de representar um parâmetro de atuação 

para os professores. 

Pesquisadores como Barreto e Monteiro (2012) destacam a importância que 

o LD desenvolve na atividade do professor. 

 

Muitas aulas a serem dadas por dia às vezes em diferentes séries de ensino 
acabam obrigando o professor seguir com os alunos em sala de aula as 
atividades ou tarefas propostas no LD. Além disso, a escassez de outros 
recursos didáticos parece levar o professor a apoia-se exclusivamente no 
LD (BARRETO e MONTEIRO, 2012, p. 2). 

 

Ainda no que concerne à importância do LD, no tocante à função do 

professor, Carvalho et al. (2006), destaca que, o LD deve: 

 

• Auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, seja pela explanação 
de conteúdos curriculares, seja pelas atividades, exercícios e 
trabalhos propostos; 

• Favorecer a aquisição dos conhecimentos, assumindo o papel de 
texto de referência; 

• Favorecer a formação didático-pedagógica; 

• Auxiliar na avaliação da aprendizagem do estudante (CARVALHO, et 
al. 2006, p.15).   

 

Atualmente, a importância do LD se reflete nas políticas dos programas, 

desenvolvidos pelos órgãos do Governo Federal ligados ao MEC, dentre os quais 

merecem destaque o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e os PCN’s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), que buscam garantir nesses materiais 

didáticos um currículo mínimo desejável para todos os cidadãos. Assim, o LD chega 

às escolas como um instrumento salvador para o professor, pois com ele esses 

profissionais procuram realizar suas funções executando as determinações 

curriculares desejadas, além de utilizarem como meios materiais que auxiliam na 
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composição do currículo, o utilizam no desenvolvimento dos conteúdos e na 

consolidação de suas estratégias de ensino. Portanto, o LD é, com certeza, uma das 

ferramentas mais utilizadas no ensino atual como fonte de conhecimento, tentando 

dar um suporte estável para a relação ensino-aprendizagem entre professor e 

estudante, dentro e fora da sala de aula (PAGLIARINI, 2007, p.44). 

De acordo com Santos e Nicareta (2008), o LD toma uma importância ímpar 

para o professor por se configurar como representante de um currículo universal, 

que prima por conhecimento de base comum para todos os cidadãos, além de 

contribuir para o desenvolvimento da prática do professor, por apresentar um 

conteúdo programático sequenciado que conduz e orienta o mesmo no seu trabalho 

em sala de aula. 

Pesquisas recentes, têm mostrado como o LD passou a ser o principal 

controlador do currículo, das atividades de aprendizagem e avaliação, como também 

da sequência de conteúdos a ser administrado pelo professor, como afirma Núñez:  

 

Apesar de ter havido um desenvolvimento das novas tecnologias, da mídia, 
dos textos digitais o livro didático continua a ser o mais fiel aliado do 
professor e um recurso imprescindível para os alunos (NÚÑEZ, 2003, p. 3). 

 

Siganski (2008) destaca que, atualmente, há à disposição do professor e 

também dos estudantes, uma infinidade de materiais didáticos que se constituem em 

vias de circulação de informações e podem contribuir para a melhoria do trabalho em 

sala de aula, mas são os LDs que representam a principal, senão a única fonte de 

informação, como material impresso na sala de aula, em muitas escolas da rede 

pública de ensino brasileira, tornando-se um recurso básico para o estudante e para 

o professor, no processo ensino-aprendizagem. Neste contexto, o LD serve de 

parâmetro não só para o professor que encontra nele o conteúdo a ser ensinado, 

mas também para o estudante que encontra nele a referência do conteúdo a ser 

estudado, tornando-se, dessa forma, um saber inquestionável que  comanda, 

portanto, a prática pedagógica.  
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1.4 A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ESTUDANT E 

Como foi mencionado acima, o LD tem desempenhado um papel de 

fundamental importância no desenvolvimento do processo educacional nos últimos 

anos na educação brasileira, pois o mesmo está presente em todos os níveis da 

educação básica, acompanhando o estudante desde o início de seu processo de 

formação dentro dos espaços formais de educação. Além disso, em um país como o 

nosso, onde há grandes desigualdades sociais o LD configura-se, em muitos casos, 

como sendo o único material escrito que o estudante tem contato e que fica de 

posse dele, podendo fazer uso deste não só no espaço escolar, mas, também, no 

espaço extra escolar.  

Deste modo, em especial, no nosso país, os LD: 

 

[...] continuam se constituindo como um material com forte presença no 
cotidiano das escolas brasileiras. Esta realidade lhe confere uma grande 
importância, uma vez que, estima-se, é através deles que o aluno, na 
maioria das vezes, estabelece as relações com o conhecimento específico 
de cada uma das disciplinas escolares, desde o início da alfabetização até o 
final do Ensino Médio (TALAMINI, 2009, p.13). 

 

O LD, ao longo do tempo, tem se caracterizado como um dos principais 

meios materiais que é utilizado na educação formal como forma de veicular o 

conhecimento científico para esta comunidade. Através dele é que o estudante tem 

acesso ao currículo nacional da educação básica independentemente de suas 

particularidades como etnia, clero e condições socioculturais. Destarte, o LD vem 

desempenhando um importante papel neste processo, constituindo-se, conforme 

afirma Choppin (2004, p. 553) em “suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 

depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social 

acredita que seja necessário transmitir às novas gerações”. Por isso, o LD tem se 

configurado num bom recurso para professores e estudantes, enquanto espaço 

onde são veiculados conhecimentos científicos, e que, ao mesmo tempo, se provoca 

e se excita o pensamento e a criatividade dos mesmos.  

Neste contexto, Carvalho (2006) destaca que as funções mais importantes 

do livro didático na relação com os estudantes são: 
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• Favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes; 

• Propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas, que 
contribuam para aumentar a autonomia; 

• Consolidar, ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos 
adquiridos; 

• Auxiliar na auto avaliação da aprendizagem; 

• Contribuir para a formação social e cultural e desenvolver a 
capacidade de convivência e de exercício da cidadania (CARVALHO, 
2006, apud GERARD e ROEGIERS, 1998, p. 15). 

 

Ainda de acordo com o autor, o LD contribui para o processo de ensino-

aprendizagem como mais um interlocutor que passa a dialogar com o professor e 

com o estudante. E, nesse diálogo, tal texto é portador de uma perspectiva sobre o 

saber a ser estudado e sobre o modo de se conseguir aprendê-lo mais eficazmente 

(CARVALHO et al., 2006, p. 15). 

É importante destacar que o LD serve de suporte pedagógico para o 

professor, e para o estudante, isto é, o LD é fonte do conhecimento científico a ser 

aprendido ou memorizado. De acordo com Pavão (2006, p.3), “os livros didáticos 

devem favorecer o diálogo, o respeito e a convivência, possibilitando a alunos e 

professores o acesso a informações corretas e necessárias ao crescimento pessoal, 

intelectual e social dos atores envolvidos no processo educativo”.  

Segundo esse autor é notável o quão importante é o papel que o LD 

desempenha como auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes, pois com 

o mesmo eles podem complementar ou acrescentar conhecimentos ao que foi visto 

em aula, através da leitura de textos ou realização de exercícios propostos acerca 

do assunto tratado. Como Rojo (2006) destaca que para o estudante o LD é: 

 

[...] sim, o material que lhes permitirá acompanhar e registrar as aulas, mas 
é também o texto que lhes permitirá estudar em casa com autonomia e 
recordar o que foi feito antes na escola e, para muitos, será dos poucos 
materiais escritos, base de práticas letradas, que terão em casa (ROJO, 
2006, p. 50). 
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Diante do exposto acima, percebemos que o LD, é um material que tem 

função superior, a de apenas servir como orientador para ação da atividade do 

professor em sala de aula. Este se configura em um material que deve dialogar com 

todos os elementos presentes no ambiente escolar permitindo ao estudante 

reconstruir o seu papel na sociedade, tornando-se um sujeito crítico e participativo 

nas tomadas de decisão. Assim, o LD não deve ser considerado apenas como uma 

fonte de acesso ao conteúdo disciplinar da escola, ele tem que ser uma "fonte viva 

de sabedoria", capaz de orientar os processos do desenvolvimento da personalidade 

integral dos estudantes.  
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CAPÍTULO 2 

A MUDANÇA OU PERMANÊNCIA DE CONTEÚDOS NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE FÍSICA: COMO É ESTABELECIDA?  

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

A educação é um processo universal de transformação, do qual todos 

acabam fazendo parte, em maior ou menor grau, de acordo com a sociedade em 

que se está inserido (BEZERRA et. al., 2009, p.2). Tomando como referência o 

trabalho de Almeida Junior (1979), percebe-se que a educação deve levar à 

libertação do sujeito que se educa. Deve-se entender por libertação as múltiplas 

manifestações dos aspectos que compõem a estrutura humana. Dessa forma, 

percebe-se que a educação científica, em especial o ensino da Física, contribui de 

maneira toda especial neste fim, pois é através da mesma que o indivíduo que se 

educa passa a compreender o mundo no qual está inserido, podendo, assim, atuar 

nas tomadas de decisões para melhoria de sua vivência em sociedade. Na 

aprendizagem da Física, em particular,  

 

[...] o homem se revela trabalho e palavra, experimentador e teorizador, 
como aquele que faz, transformando a matéria e a energia do mundo que o 
circunscreve, e como aquele que diz, como proclamador do que esta 
fazendo com as coisas e do sentido que delas emerge. Através do ensino 
da Física que é propriamente prática de Física, o homem pode chegar a 
uma maior compreensão do significado de sua existência, de modo que 
trabalhando a natureza e dialogando com ela, instaura-lhe a objetividade ao 
mesmo tempo que confirma o seu ser sujeito. E, à medida que se afirma 
pessoalmente sobre as coisas do mundo, o horizonte concreto de sua 
existência, o sujeito vive uma unidade pacifica e particular que concorre 
para a libertação das formas de sua existência (ALMEIDA JUNIOR, 1979, p. 
45). 

 

Assim, a necessidade do ensino de ciências se faz presente ao longo de 

toda a história de nossas civilizações e compreender a tentativa de implantação da 

mesma na educação brasileira é de fundamental importância para compreensão da 

permanência dos conteúdos contidos nos LDs ao longo do tempo. Embora sendo 

muito pouco conhecida, a história do ensino de ciência na educação brasileira, bem 
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como as tentativas de implantação e difusão da ciência no Brasil são bastante 

antigas.  

 

Assim, ao propor uma discussão no processo ensino-aprendizagem de 
Física é necessário vinculá-lo ao processo histórico/evolutivo da educação 
brasileira. Desta forma, é necessário conhecer o processo e os caminhos 
que levaram a sua inserção nos currículos escolares e as visões que tem 
sido dadas ao ensino desta Ciência ao longo da história educacional do país 
(ROSA e ROSA, 2005, p. 3). 

 

A primeira escola brasileira foi fundada em Salvador na Bahia, em 1549 

pelos jesuítas, sob o comando de Tomé de Souza – primeiro Governador Geral da 

Colônia– e do Padre Manuel de Nóbrega, tendo, como mestre, o Irmão Vicente 

Rodrigues. Denominada Escola de Ler e Escrever, esse espaço educacional tinha 

como objetivo alfabetizar e doutrinar alguns seminaristas e os filhos da nobreza do 

reino, propagando a fé católica e a língua portuguesa. Por mais de duzentos anos a 

educação brasileira foi conduzida exclusivamente pelos padres da companhia de 

Jesus (jesuítas), que se caracterizava por apresentar um currículo 

predominantemente humanístico. Desse modo: 

 

A instrução se caracterizava pelo ensino da gramática, da retórica e da 
escolástica, em primeiro plano e das letras teológicas e jurídicas no plano 
superior, com alguns rudimentos de medicina e sem nenhuma preocupação 
com a as ciências naturais (ALMEIDA JUNIOR, 1979, p. 46). 

 

De acordo com Coimbra (2007); 

 

Foi somente em 1808, com a vinda da Família Real e a abertura dos portos 
é que foram construídas escolas e instituições com o objetivo de aparelhar a 
colônia para recepcionar a Corte Portuguesa e criar empregos para seus 
súditos. O rei D. João VI, fundou as primeiras escolas de ensino superior, 
que apresentavam noções de ciências físicas: a Escola de Cirurgia, na 
Bahia e a Academia Medica Cirúrgica, no Rio de Janeiro (COIMBRA, 2007, 
p. 37). 
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Desse modo, a entrada da Física como disciplina do currículo da educação 

básica só ocorreu com a fundação do Colégio Pedro II, em dois de dezembro de 

1837, no Rio de Janeiro. Este fato representa um marco importante para a educação 

brasileira, pois baseado nos regulamentos dos colégios franceses, representa o 

rompimento, embora que virtual, com um sistema educacional predominantemente 

humanístico, presente até então.  

O currículo adotado no colégio Pedro II Introduziu estudos simultâneos e 

seriados com cursos de seis a oito anos de duração com as seguintes disciplinas: 

latim, grego, francês, inglês, gramática nacional, retórica, geografia, história, ciências 

físicas e naturais, matemática, musica vocal e desenho. Sendo o estudo de 

matemática e das ciências físicas desenvolvidos nos últimos três anos do curso. 

Todavia, Coimbra (2007) destaca que as profundas raízes clássicas, o ingresso no 

ensino superior e os problemas políticos, foram empecilhos para o pleno 

desenvolvimento de um ensino voltado para as ciências. 

Germano7 (2010, p. 3) destaca que “o novo regime instalado em Portugal 

entre 1750-1777, denominado Reforma Pombalina (Grifo nosso), considerava o 

poder dos jesuítas como uma ameaça aos princípios centralizadores do Estado, 

assim, em 1759 o Marquês do Pombal, primeiro-ministro de D. José I, determinou a 

expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e das suas colônias. No Brasil, os 

colégios jesuítas foram fechados e as missões destruídas, sendo substituídos por 

aulas régias, inaugurando uma nova fase na história da educação brasileira”.  

Após esse período, mesmo com a fundação em 1775 da primeira Academia 

Cientifica no Rio de Janeiro e do Seminário de Olinda em Pernambuco em 1800, o 

que, de início, representou um marco na renovação educacional, não conseguiu 

exercer nenhuma influência no pensamento científico para a solidificação do ensino 

da Física. 

Contudo, é importante destacar como afirma Germano (2010), que:  

 

                                                           
7 As citações aqui utilizadas foram retiradas de um texto intitulado “A ciência no Brasil: fragmentos históricos” 
utilizado pelo professor Dr. Marcelo Gomes Germano em suas aulas na disciplina – Física no Ensino 
Fundamental e Médio – no curso de pós-graduação – Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação 
Matemática, Departamento de Física – UEPB, 2010. 
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A presença da corte mexeu profundamente com a vida da colônia e uma 
das ações mais importantes foi, sem dúvida, a reabilitação da indústria 
nacional com a permissão para a abertura de novas fábricas em território 
brasileiro. Por consequência, uma nova etapa de possibilidades para o 
ensino das técnicas e das ciências naturais é inaugurada. Com a criação da 
Imprensa Régia (1808) alguns poucos textos relacionados à educação 
científica começaram ser difundidos no país (GERMANO, 2010, p. 5). 

 

Mas, de fato, o rompimento com a instrução humanística predominante na 

educação brasileira só veio ser realizada no final do século XIX com a primeira 

reforma do ensino público, realizada pelo então ministro da instrução Benjamin 

Constant, sob decreto Nº 891 de 8 de Novembro de 1890, reforma esta que abrangia 

desde o ensino primário até o superior, estabelecendo para o ensino médio uma 

duração de sete anos que englobava, além do estudo clássico, o estudo das 

ciências fundamentais, assim distribuída:  

 

1º ANO: Aritmética (estudo completo) e Álgebra Elementar; 

2º ANO: Geometria Preliminar, Trigonometria Retilínea e Geometria 
Espacial; 

3º ANO: Geometria Geral e seu complemento algébrico, Cálculo Diferencial 
e Integral (limitado ao conhecimento das teorias rigorosamente 
indispensáveis ao estudo da mecânica geral propriamente dita); 

4º ANO 

1º Período : Mecânica Geral (limitada as teorias gerais do equilíbrio e 
movimento dos sólidos invariáveis e precedida das noções 
rigorosamente indispensáveis do cálculo das variações); 

2º Período : Astronomia (precedida de trigonometria esférica), 
Geometria Celeste e noções sucintas de Mecânica Celeste 
(Gravitação Universal); 

5º ANO: Física Geral e Química Geral; 

6º ANO: Biologia; 

7º ANO: Sociologia e Moral, noções de Direito Pátrio e Economia Política 

(SILVA, p. 246 apud ALMEIDA JUNIOR, 1980, p. 55). 

 

Essa reformulação do currículo mantém junto o ensino de Física e Química 

no quinto ano até 1925 quando ocorreu a Reforma Rocha Vaz que as separou no 
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currículo. O fato é que esta organização do currículo influenciou, em muito, os 

estabelecimentos educacionais da época e o ensino da Física e da Química. No 

colégio Pedro II, essas disciplinas permaneceram juntas na disciplina de Ciências 

Físicas até 1926. Nesse período, os livros adotados apresentavam as seguintes 

características:  

 

• De 1838 até 1856 os livros adotados tratavam o conhecimento físico 
com enfoque conceitual e o conteúdo era apresentado em forma de 
tabela conceitual. 

• Em 1858 é adotado um livro brasileiro, de autoria de Saturnino de 
Meireles, que abordava o conhecimento físico como conjunto de 
definições axiomáticas, sem explicitar o processo de construção 
desse conhecimento, também não usa linguagem matemática, faz 
descrições de instrumentos e relaciona o conhecimento e suas 
aplicações. Era um livro atualizado com o conhecimento da época. 

• Em 1870 o livro de estudo desse período é de autoria do Francês 
Adolphe Ganot, que influencia não só o ensino brasileiro, mas 
também o ensino norte-americano e europeu. O conhecimento físico 
é abordado utilizando linguagem matemática para deduções e 
apresentações de fórmulas, ocorrem relatos da historia da física, é 
feita a descrição detalhada de experimentos e seus resultados. O 
conhecimento era utilizado em sintonia com as descobertas da época 
(COIMBRA, 2007, p. 37-38). 

  

É importante frisar que os LDs utilizados na educação pública no Brasil 

desde a fundação do colégio Pedro II até meados do século XX geralmente eram 

livros ilustrativos, com grande quantidade de informações que pouco ou quase nada 

contribuíam para o desenvolvimento de habilidades científicas, em sua maioria eram 

de autores franceses e refletiam o pensamento europeu sobre o ensino de ciências, 

dentre os quais se destacava a predominância de assuntos que não refletia o 

interesse da população brasileira. De acordo com Coimbra (2007) essa realidade só 

veio a mudar no período getulista (1930-1945), com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública.  

Assim, a segunda metade do século XX passou a ser de fundamental 

importância para o ensino da Física em nível fundamental, pois, a partir de 1950, a 

Física passou a fazer parte dos currículos desde o ensino fundamental até o médio, 

tendo sua obrigatoriedade ocorrida em função da intensificação do processo de 



42 

 

industrialização no país (ROSA e ROSA 2005, p.4). Somando-se a esse fato 

também podemos destacar o grande investimento feito pelo governo americano no 

ensino das ciências experimentais para atrair estudantes para essa área de 

formação, motivado pela então corrida espacial que se iniciou após a Segunda 

Guerra Mundial. Neste período, há nos Estados Unidos da América a criação de 

vários projetos que influenciaram os programas educacionais de todo o mundo, 

implementando um ensino caracterizado pelo domínio de conteúdos e pelo 

desenvolvimento de atividades experimentais, tendo como referência o modelo 

americano que se caracterizou pela primazia dos conteúdos da matéria, em 

substituição ao ensino das aplicações dos conceitos à vida cotidiana. Esse método 

de ensino influenciou de forma significativa a educação brasileira.  

Dentre esses projetos educacionais, merece destaque o PSSC (Physical 

Science Study Committe) criado em 1957, o Projeto Harvard (Project Physis Course) 

criado em 1963, ambos nos EUA e o Projeto Nuffied elaborado na Inglaterra em 

1962. Dentre os projetos citados, o que teve maior influência no Brasil foi o PSSC 

traduzido para o português entre os anos de 1961 e 1964 pelo então IBECC 

(Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura). Segundo Moreira (2000, p. 94), 

o PSSC “não era, simplesmente, um novo livro de Física para a escola média. Era 

um projeto curricular completo, com materiais instrucionais educativos inovadores e 

uma filosofia de ensino de Física, destacando procedimentos físicos e a estrutura da 

Física”.  

Na década de 1960 o investimento em educação no Brasil é altamente 

dependente do capital estrangeiro, mas em função da necessidade de um programa 

educacional que refletisse as exigências de uma educação brasileira que atendesse 

as condições econômicas, sociais e culturais do país foi implantada em 1961a 

primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Quanto a esse 

período, Garcia (2012) destaca que devido à grande demanda de questionamentos 

sobre a eficácia e a adequação de manuais estrangeiros traduzidos para o 

português, começaram a serem desenvolvidos projetos nacionais para o ensino de 

Física, com o intuito de melhor atender às características da cultura das escolas e 

dos professores brasileiros. Dentre estes, de acordo com o autor, merecem 

destaque o Projeto Piloto da UNESCO para o Ensino de Física (1964) –, destacam-

se o Projeto de Ensino de Física (PEF), o Física Auto-Instrutivo (FAI) e o Projeto 
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Brasileiro de Ensino de Física (PBEF), todos eles organizados por equipes de 

professores majoritariamente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 

(GARCIA, 2012, p. 148).  

Quanto aos LDs produzidos no Brasil, mesmo após a implantação dos 

projetos, Garcia destaca que: 

 

Em substituição aos manuais estrangeiros até então adotados, inclusive os 
elaborados no âmbito dos projetos, os livros didáticos produzidos no Brasil 
nas décadas de 1950 e 1960 que lograram resultados quanto à adoção 
pelas escolas e professores, com raras exceções, foram aqueles que 
buscavam atender aos programas dos exames vestibulares (GARCIA, 2012, 
p. 148). 

 

Desse modo, percebemos que nas décadas de 1960 e 1970 os conteúdos 

ensinados em Física na escola média pouco mudaram e estiveram o tempo todo 

voltados para a grande corrida que se desenvolveu no país em busca de uma 

aprovação no vestibular, originando, com isso, um ensino calcado na transmissão de 

informações através de aulas quase sempre expositivas, desprovidas de atividades 

experimentais e repletas de aquisição de conhecimentos desvinculados da 

realidade. Este tipo de ensino tem sido fundamentalmente pautado no uso do LD. 

Assim, Chiquetto (2011) destaca que na década de 1970, especialmente, o ensino 

de Física em nível médio acabou se voltando ainda com mais força para as fórmulas 

e a resolução de problemas numéricos.  

Essa realidade começou mudar a partir das décadas de 1980 e 1990 quando 

o ensino, de forma geral, e, em especial o de ciências, deixa de ser visto apenas 

como preparatório para o ingresso em um nível superior e passa, assim, a atender 

às necessidades do cidadão em sociedade. De acordo com Rosa e Rosa (2005):  

 

O país passou por uma reorganização no campo político e o ensino de 
Ciências, tomava em termos mundiais uma dimensão de produção do 
conhecimento voltada para os avanços tecnológicos. Já não se pode mais 
separar Ciência da Tecnologia e iniciava-se uma discussão em torno dos 
benefícios desta associação para os homens e para a sociedade. Havia 
necessidade de uma melhoria no ensino das Ciências no Brasil e no mundo, 
aproximando-o das necessidades permanentes da sociedade em que os 
indivíduos estão inseridos (ROSA e ROSA, 2005, p. 5).  
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Desta forma, percebemos que o ensino de ciências no Brasil, especialmente 

a Física, tem passado por grandes transformações ao longo dos anos, sendo 

influenciado por novas teorias de ensino e de aprendizagem e objetivos relacionados 

às transformações políticas, sociais e econômicas do país e do mundo. Na 

atualidade, em busca de uma articulação CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) a 

educação básica brasileira tem sofrido profundas mudanças com a implantação de 

programas que regem o currículo da educação neste nível no país, dentre eles 

destacamos; Lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional (LDB) de 1996, 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que delineiam as tendências modernas da educação.  

De acordo com a LDB (1996), a educação básica é constituída por educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em seu Art. 22°. Estabelece que: a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar- lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996, p. 9). Nesta 

modalidade educacional, o ensino médio ocupa a posição final dessa etapa, com 

duração mínima de três anos, não com o caráter propedêutico que tinha até então, 

mas, com as seguintes finalidades: 

 

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

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

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

IV - a compreensão dos fundamentos científicos - tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, LDB, 1996, p. 14). 

 

 

Já no seu Art. 36º. A LBD (1996) estabelece que o currículo do ensino 

médio, observará, além do disposto acima, algumas diretrizes, dentre as quais:  
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I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania (BRASIL, LDB, 1996, p. 14). 

 

No tocante à composição dos currículos, é importante destacar que esses 

documentos não listam os conteúdos a serem trabalhados nos LDs ou em sala de 

aula, mas orienta o currículo escolar no sentido de fazer uso de uma sequência de 

temas geradores de base comum, necessária à formação de todo cidadão moderno, 

que possibilitará a aquisição de conhecimentos necessários para que este possa 

agir de forma consciente no meio no qual está inserido, e que, principalmente, 

possibilite ao mesmo continuar aprendendo após a conclusão da educação básica. 

A LDB destaca em seu Art. 26 que: 

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. 

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil (BRASIL, LDB, 1996, p. 11). 

 

No caso da organização do currículo da disciplina Física os PCN+ destacam 

que: 

 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 
específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 
tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na 
compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por 
ela construídos (PCN+, 2002, p. 59). 

 

Nessa perspectiva, foram privilegiados os seguintes temas estruturadores 

com abrangência para organização do currículo de Física em nível médio: (1) 
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Movimentos: variações e conservações; (2) Calor, ambiente e usos de energia; (3) 

Som, imagem e informação; (4) Equipamentos elétricos e telecomunicações; (5) 

Matéria e radiação; (6) Universo, Terra e vida (PCN+ 2002, p. 71). 

De acordo com o exposto, é notório que os conhecimentos que sofreram 

transposições didáticas, tornando-se conteúdos que compõem os currículos 

escolares e que, portanto, estão presentes nos LDs têm passado, ao longo do 

tempo, por ajustes para melhor atender às necessidades da sociedade atual. Assim, 

de acordo com Vasconcelos e Souto (2003) os LDs devem promover o contato do 

estudante com o conhecimento disponível, possibilitando a compreensão da 

realidade que o cerca. Neste sentido, podemos destacar, no caso particular da 

Física, que:  

 

Os livros didáticos de Física são reflexos de um poder dominante e, devido 
a isso, sofrem influências sociais e políticas na escolha de seus conteúdos. 
Ou seja, as influências que os livros didáticos vêm sofrendo são “ajustes” 
para cada época onde é moldado o conhecimento que deve ou não ser 
adquirido pela sociedade imersa nesse cenário (NICIOLI JUNIOR e 
MATTOS, 2006, p. 3). 

 

Destarte, o LD se constitui num material presente na instrução escolar 

brasileira desde o início até os dias atuais, articulando um conjunto de saberes 

organizados, que expressa valores, normas e conhecimentos próprios de uma época 

e de uma sociedade, que, por sua vez, consiste numa representação da cultura a 

ser transmitida a comunidade escolar.  

Como vimos acima, as atuais reformas curriculares do ensino básico exigem 

que os novos LDs se correspondam com as atuais exigências de uma educação do 

século XXI, na qual o conhecimento, os valores, a capacidade de resolver 

problemas, aprender a aprender, assim como a "alfabetização científica e 

tecnológica" são elementos essenciais. Nessa perspectiva, este material didático 

deve configurar-se como "fonte viva de sabedoria", capaz de orientar os processos 

do desenvolvimento da personalidade integral do educando (NÚÑEZ, 2003). 
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2.2 O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSIN O DE FÍSICA 

Como podemos ver o ensino de física em nível básico no Brasil sempre foi 

marcado pela presença do LD em sala de aula. Este material que tem estado 

presente ao longo da história do ensino brasileiro, servindo não apenas de material 

de apoio, mas como um dos principais orientadores do currículo, representa uma 

espécie de guia a ser seguido, sendo influenciado na sua produção pelas mais 

variadas circunstâncias de ordem política, econômica, social e cultural.  

O LD possui características que o diferencia dos demais livros por uma série 

de fatores, dentre os quais destacamos: sua lógica, público específico e sua 

utilização restrita. Assim sendo, este é um material para ser utilizado em uma 

situação específica, que é durante o processo de ensino e aprendizagem tanto em 

grupos como individualmente, sendo percebido como um produto cultural e 

científico.  

De acordo com Batista (2011), as primeiras iniciativas editoriais no Brasil só 

surgiram após a vinda da família real portuguesa para o país quando foram criadas 

as primeiras bibliotecas, jornais, tipografias e a Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios. Neste período, até o início do século XX, os livros utilizados no Brasil 

vinham de Portugal, mas com a queda de nossa moeda, acarretada pela crise 

econômica mundial em 1930, e o consequente encarecimento do LD estrangeiro, o 

produto nacional teve maior notabilidade, tornando-se mais acessível e com uma 

qualidade gráfica melhorada, proporcionada pela maior circulação de capital devido 

à produção cafeeira.  

Com o objetivo de controlar essa produção nacional, o governo Vargas cria o 

Ministério da Educação e Saúde, e, em 1937, sob o Decreto-Lei nº 93, de 

21/12/1937 o Instituto Nacional do Livro (INL), com o objetivo de planejar a produção 

e divulgação, realizando, inclusive, o controle ideológico do LD (FREITAG, 1987). É 

esse período que Núñez (2003) destaca como sendo o início da relação oficial entre 

o Estado e LD em âmbito nacional, já que o Instituto Nacional do Livro (INL) criado 

em 1929, de imediato, não saiu do papel. 

Em 1938, através do Decreto-lei nº 1.006 de 30/12/1938, define-se, pela 

primeira vez no país, o que deve ser entendido por LD.  
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Art. 29, § 19 - Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 
matéria das disciplinas constantes dos programas escolares; 29 - Livros de 
leitura de classe são os livros usados para a leitura dos alunos em aula; tais 
livros também são chamados de livros de texto, livro-texto, compêndio 
escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro didático." (OLIVEIRA, et 
al., 1980, p.13, apud, FREITAG,1987, p. 6). 

 

De acordo com este decreto, para que o livro possa ser reconhecido como 

didático, é preciso que atenda a duas dimensões: a do estudante e a do professor, 

como destaca Batista (2011). 

 

Em relação ao aluno, o livro didático apresenta-se como livro de leitura em 
sala de aula, dando a entender que este tipo de ensino baseava-se na 
memorização e que os livros-textos eram utilizados como única fonte de 
informação. A outra definição concentra-se na ideia de manual do professor, 
ou seja, de livro que norteia tanto o ensino como a aprendizagem, desde a 
seleção dos objetivos até a forma de como eles seriam alcançados 
(BATISTA, 2011, p. 20). 

 

Ainda, através do decreto acima citado, é criada também uma Comissão 

Nacional do Livro Didático (CNLD), composta inicialmente por 7 (sete) membros, 

sendo mais tarde alterado esse número para 15 (quinze). Os membros dessa 

comissão eram designados pelo Presidente da República, escolhidos dentre 

pessoas de notório preparo pedagógico e reconhecido valor moral. A CNLD tinha a 

incumbência de examinar e julgar os LDs, e indicar livros de valor para tradução e 

sugerir abertura de concurso para produção de determinadas espécies de LDs ainda 

não existentes no país (FREITAG, 1987).  

Também era de responsabilidade desta comissão verificar se os livros que 

seriam aprovados estavam de acordo com alguns critérios, tais como serem escritos 

em língua portuguesa em sua norma culta e estarem de acordo com o sistema 

educacional vigente. De acordo com Freitag (1987) e Cassiano (2007) essa 

comissão tinha mais a função de controlar o que era veiculado no LD do ponto de 

vista político-ideológico do que propriamente didático, pois não havia uma definição 

clara para os termos, “notório preparo pedagógico” e “reconhecido valor moral”. 
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Ainda de acordo com este Decreto-Lei as ideias que impediam a autorização de 

determinada obra eram: 

 

a) O livro que atente de qualquer forma, contra a unidade, a 
independência ou a honra nacional; 

b) Que contenha de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou 
indicação da violência contra o regime político adotado pela nação; 

c) Que envolva qualquer ofensa ao chefe da nação, ou às autoridades 
constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições 
nacionais; 

d) Que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente 
deslumbrar as figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela 
pátria; 

e) Que encerre qualquer afirmação ou sugestão que induza ao 
pessimismo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

f) Que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem 
de uma região do país com relação às demais regiões; 

g) Que incite o ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) Que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes 
sociais; 

i) Que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolva 
combate a qualquer confissão religiosa; 

j) Que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a 
indissolubilidade dos veículos conjugais; 

k) Que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento individual, ou 
combata as legítimas prerrogativas da personalidade humana 
(MARTINS, SALES e SOUZA, 2009, p. 15). 

   

Em 1945 muitas críticas são feitas, questionando a autoridade desta 

comissão, mas neste ano é publicado o Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, onde é 

consolidada a legislação sobre as condições de produção, importação e utilização 

do livro didático. No entanto, a comissão continua com seus plenos poderes, sem 

que sejam resolvidos os vários impasses decorrentes da centralização do poder, do 

risco de censura, das acusações de especulação comercial e de manipulação 

política, relacionadas com o LD (FREITAG, 1987).   
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No período da ditadura militar, década de 1960, observou-se um retrocesso 

quanto à escolha do LD pelos acordos firmados entre o MEC e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Industrial (USAID), que criou a Comissão do 

Livro Técnico e Didático (COLTED), com o objetivo de coordenar as ações 

referentes à produção, edição e distribuição do LD. Esse acordo assegurou ao MEC 

recursos suficientes para a distribuição gratuita de 51 milhões de livros no período 

de três anos, mas recebeu por parte de especialistas na área várias críticas com a 

alegação de que o mesmo servia como uma espécie de controle americano do 

mercado livreiro brasileiro, especialmente do mercado do LD.    

Só por volta de 1971 o Instituto Nacional do Livro (INL) passa a desenvolver 

o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as 

atribuições administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros até então a 

cargo da COLTED. Em 1976, sob o Decreto nº 77.107, de 4/2/76, o governo assume 

a compra de boa parcela dos livros para distribuir, à parte, nas escolas e nas 

unidades federadas. Com a extinção do INL, a Fundação Nacional do Material 

Escolar (FENAME) torna-se responsável pela execução do programa do livro 

didático, até ser substituído em 1983 pela Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), que passa a incorporar o Programa do Livro Didático - Ensino Fundamental 

(PLIDEF), nesta ocasião, o grupo de trabalho encarregado do exame dos problemas 

relativos aos LDs propõe a participação dos professores na escolha destes.  

Em 1985, período de redemocratização do país, há a publicação do Decreto 

nº 91.542, de 19/8/85, em que o PLIDEF dá lugar ao Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), o qual estabelece a nova política a ser adotada pelo Estado em 

relação ao LD que, de acordo com Cassiano (2007), centraliza no Governo Federal a 

função de planejamento, avaliação, compra e distribuição gratuita do livro escolar 

para a maioria dos alunos da educação básica do País. Este programa traz diversas 

mudanças, dentre elas destacamos: 

 

1. Indicação do livro didático pelos professores;  

2. Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, 
visando maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos 
de livros didáticos; 
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3. Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 
comunitárias;  

4. Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do 
processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do 
livro pelos professores (MEC - FNDE, data de acesso, 20/06/2012). 

 

Segundo Cassiano (2007), a partir de 1996 com a publicação da nova LDB 

(Lei nº 9394/96 de 20/12/1996), que direciona a reforma curricular no Brasil e com a 

implementação da política de avaliação do LD, o PNLD passa a ter novas funções, 

pois está inserido no âmbito das mudanças vigentes. Essas reformas, além do 

investimento em LD, transformam o governo de mero comprador e distribuidor em 

um avaliador dos livros adquiridos.  

Essa política de avaliação surge em consequência de uma análise feita em 

1994 nos LDs até então comprados e distribuídos pelo Governo Federal à rede 

pública de ensino. Esta análise mostrou que estes materiais veiculavam valores de 

natureza preconceituosa, eram desatualizadas e com erros conceituais (CASSIANO, 

2007). É importante notar que esse processo foi marcado por fortes tensões, críticas 

e confrontos de interesses, principalmente pelos vultosos valores envolvidos que 

transformou o governo no maior comprador deste produto no país.  

Em 2003, em ampliação ao PNLD, é publicada a Resolução CD FNDE nº. 

38, de 15/10/2003, que institui o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLEM) que tem a função de coordenar a distribuição gratuita de livros para 

os alunos das três séries do ensino médio, que à luz da nova LDB é caracterizada 

como sendo a etapa final da educação básica no país. Já em 2007, em ampliação 

ao programa de distribuição de LD no país, é publicada a resolução CD FNDE 18, de 

24/04/2007, que regulamenta o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), que em 2009, pela resolução CD FNDE 

nº. 51, de 16/09/2009, passou a ser denominado como Programa Nacional do Livro 

Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). 

Além das ampliações acima citadas, o PNLD foi complementado 

gradativamente, o FNDE, autarquia responsável pela execução do PNLD, aumentou 

sua área de atuação e passou a distribuir para os estudantes portadores de 
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necessidades especiais os dicionários ilustrados trilíngues em libras (linguagem dos 

sinais), para os alunos com deficiência auditiva (CASSIANO, 2007). E, finalmente, 

em 2010, é publicado o Decreto nº. 7.084, de 27/01/2010, que dispõe sobre os 

procedimentos para execução dos programas de material didático: O Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e O Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE).  

Todos os fatos até aqui mencionados, nos mostram que a distribuição de LD 

no país passou por uma série de decretos em que se buscou o aperfeiçoamento na 

produção, avaliação e distribuição dos mesmos no Brasil, provocando, assim, uma 

revolução no mercado desse material, culminando numa distribuição gratuita sem 

precedentes deste material didático na história do País.  

No âmbito do programa PNLEM, em 2005, o governo universalizou a 

distribuição dos LDs de Português e Matemática para todos os estudantes 

matriculados nas escolas públicas de ensino médio do país (CASSIANO, 2007). Em 

2007, foram distribuídos os LDs de Biologia. Em 2008, foram distribuídos os LDs de 

História e Geografia. O LD de Física, por sua vez, foi aprovado em 2006 pela 

portaria n° 366, porém somente em 2008 esses livros foram implantados no PNLEM 

para serem utilizados a partir de 2009, rompendo, assim, a crônica falta do livro 

didático dessa disciplina nas mãos dos estudantes e professores. É importante 

notar, como destaca Garcia (2012), que: o ensino, os métodos, a avaliação, a 

imagem dos professores, o conhecimento são modificados pela presença do LD na 

sala de aula de maneira geral e, em particular, no ensino da disciplina Física.  

 

[...] uma vez que a ausência de livros na maioria das escolas públicas do 
Ensino Médio contribuiu para a constituição de determinados modelos de 
aula de Física, entre os quais aquele baseado na escrita dos textos, 
fórmulas ou sínteses no quadro de giz, com a cópia dos alunos feita em 
seus cadernos. A leitura, nesse modelo, tem pouco espaço, assim como 
outras estratégias para ensinar e aprender (GARCIA, 2012, p. 151).  

 

Assim sendo, são notórias as novas expectativas para o ensino de Física na 

educação básica, levando-se em consideração os documentos oficiais que regem as 

novas diretrizes dessa modalidade educacional, tomadas como referência para a 
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avaliação das obras didáticas que chegam às mãos dos professores e estudantes. 

No âmbito do programa PNLD, até o momento, foram realizadas duas seleções dos 

LDs de Física, em 2007 e 2011 nas quais se observou em ambas que apenas foram 

aprovados livros que se adaptaram às novas propostas curriculares para o novo 

Ensino Médio, ou seja, foram aprovadas apenas as coleções que apresentam uma 

reorganização curricular baseada na contextualização, nas tecnologias e na 

interdisciplinaridade. Nessa perspectiva, perderam força, portanto, as propostas que 

enfatizam a pura memorização, os cálculos repetitivos, e os exercícios 

descontextualizados.  

É importante destacar que em 2007 foram analisados os livros que seriam 

utilizados em 2009, sendo esta análise realizada por uma equipe de especialistas da 

área de Física, provenientes de universidades públicas de várias regiões do Brasil 

(MEC, 2008), que aprovou, para posterior escolha pelo professor, seis coleções 

dentre as quais 3 (três) de volumes seriados (1º, 2º e 3º) e 3 (três) de volume único, 

que obedeceram aos critérios utilizados referentes aos aspectos conceituais, éticos 

e metodológicos. Observou-se, ainda, que o LD aprovado no PNLEM, por atender a 

etapa final do ensino médio, deve contribuir para o atendimento de seus objetivos 

gerais, estabelecidos pela LDB (Lei nº 9.394/96) em seu Art. 35, assim sendo: 

 

As obras didáticas não podem, seja sob a forma de texto ou ilustração: 
veicular preconceitos de qualquer espécie, ignorar as discussões atuais das 
teorias e práticas pedagógicas, repetir estereótipos, conter informações e 
conceitos errados ou análises equivocadas, ou ainda, contrariar a legislação 
vigente. Do mesmo modo, não podem ser concebidas como apostilas, com 
informações, regras e recomendações que visem apenas à preparação do 
aluno para um exercício profissional específico ou para o ingresso no ensino 
superior. Devem, ao contrário, favorecer o diálogo, o respeito e a 
convivência, possibilitando a alunos e professores o acesso a 
conhecimentos adequados e relevantes para o crescimento pessoal, 
intelectual e social dos atores envolvidos no processo educativo (BRASIL, 
PNLEM, 2008, p. 12). 

 

Deste modo, foram excluídas do programa PNLEM de 2007 as obras 

didáticas que não observaram: 
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1. Preceitos legais e jurídicos (Constituição Federal, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº 10.639/2003, Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação, 
em especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 04/07/2000, o Parecer 
CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004 e Resolução nº 1, de 17 de 
junho de 2004) e ainda serão sumariamente eliminadas se não 
observarem os seguintes critérios:  

2. Correção e adequação conceituais e correção das informações 
básicas; 

3. Coerência e pertinência metodológicas;  

4. Preceitos éticos.   

 

Em 2010, é lançado, pela Presidência da República, sob o Decreto nº 7.084, 

de 27/01/2010, o Programa Nacional do Livro Didático, edição PNLD 2012 - Ensino 

Médio, em substituição ao PNLEM, abrangendo não só um conjunto maior de 

componentes curriculares, mas, também, aperfeiçoado em relação ao processo de 

avaliação das obras inscritas. Este programa vem com uma proposta de atender um 

número maior de interessados, como também conseguir a permanência de todos 

aqueles ingressos até a conclusão do curso, através de uma aprendizagem 

significativa em todos os componentes curriculares, que os capacite para o exercício 

pleno de sua cidadania, com possibilidades efetivas, em termos de participação ativa 

e crítica na sociedade, de inserção adequada no mercado de trabalho, de 

continuidade dos estudos em nível superior e de formação contínua ao longo da vida 

(PNLD, 2011, p.7). 

Com essa perspectiva, o programa delineia alguns critérios para ser 

contemplado pela Física escolar, ou seja:  

 

A Física escolar deve contemplar, portanto, não só a escolha cuidadosa dos 
elementos principais mais importantes, presentes na estrutura conceitual da 
Física como uma disciplina científica, uma área do conhecimento 
sistematizado, em termos de conceitos e definições, princípios e leis, 
modelos e teorias, fenômenos e processos; mas deve também incorporar 
um tratamento articulado desses elementos entre si e com outras áreas 
disciplinares, bem como com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, 
econômicos e ambientais, de modo a propiciar as aprendizagens 
significativas necessárias aos alunos, e, assim, contribuir para que o ensino 
médio efetive sua função como etapa final da formação educacional básica 
de todo e qualquer cidadão (BRASIL, PNLD, 2011, p.8). 
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Desse modo, a Física escolar deve proferir um equilíbrio entre a importância 

relativa dos tópicos de Física programados, considerando-os no âmbito da estrutura 

conceitual dessa disciplina científica, e a importância vivencial e social desses 

conteúdos para os sujeitos em formação. (MEC, 2012). Assim sendo, de acordo com 

a observância dessas finalidades, no ano de 2012, foram aprovadas 10 (dez) 

coleções, sendo todas de volumes seriados (1º, 2º e 3º) que estavam de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo programa PNLD – Ensino Médio 2012.  

Este material foi, inicialmente, analisado de forma independente por dois 

avaliadores que são docentes e pesquisadores, especialistas tanto da área de 

Física, como da área de ensino de Física, e, em seguida, essas avaliações 

individuais foram confrontadas e discutidas para, assim, ser emitido um resultado 

final. É importante notar que, neste novo processo de avaliação, os critérios 

utilizados foram aperfeiçoados (gerais e comuns a todas as áreas disciplinares e 

específicos para cada componente curricular), incorporando, agora, como 

exigências, certos aspectos que anteriormente eram entendidos apenas como 

destaques das obras que os contemplavam.  

Assim, foram excluídas, nessa avaliação, as obras que deixaram de atender 

a algum dos critérios gerais ou específicos, que constavam no Edital de Convocação 

do PNLD - 2012. Sendo, portanto, excluídas as obras que não atenderam aos 

critérios comuns a todas as disciplinas, que são: 

 

1. respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao 
ensino médio;  

2. observância de princípios éticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano;  

3. coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 
assumida pela obra, no que diz respeito à proposta didático-
pedagógica explicitada e aos objetivos visados;  

4. correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos;  

5. observância das características e finalidades específicas do manual 
do professor e adequação da obra à linha pedagógica nela 
apresentada;  
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6. adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático pedagógicos da obra (BRASIL, PNLD, 2011, p.11). 

 

Também foram excluídas as obras nas quais não se observou:  

 

1. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao 
ensino médio; 

2. Observância de princípios éticos e democráticos necessários à 
construção da cidadania e ao convívio social; 

3. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 
assumida pela obra, no que diz respeito à proposta didático-
pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 

4. Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

5. Observância das características e finalidades específicas do manual 
do professor; 

6. Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático-pedagógicos da obra (BRASIL, PNLD, 2011, p. 11).  

 

Em particular, na disciplina de Física, foram excluídas do processo (PNLD – 

2012) as obras que não atenderam os requisitos prescritos no Edital de Convocação 

do PNLD – 2012, referentes ao livro do aluno e ao manual do professor. No que 

concerne ao livro do aluno, merecem destaque: 

  

1. utiliza o vocabulário científico como um recurso que auxilie a 
aprendizagem das teorias e explicações físicas, sem privilegiar a 
memorização de termos técnicos e definições, não se pautando, 
portanto, somente por questões de cópia mecânica ou memorização.  

2. introduz assunto ou tópico conceitual, levando em consideração as 
concepções alternativas que alunos típicos de educação básica 
costumam manifestar e que já estão sistematizadas na literatura 
nacional e estrangeira da área de pesquisa em ensino de Física, bem 
como as suas experiências sócio-culturais;  

3. propõe discussões sobre as relações entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente, promovendo a formação de um cidadão capaz 
de apreciar e de posicionar-se criticamente diante das contribuições e 
dos impactos da ciência e da tecnologia sobre a vida social e 
individual;  
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4. utiliza abordagens do processo de construção das teorias físicas, 
sinalizando modelos de evolução dessas teorias que estejam em 
consonância com vertentes epistemológicas contemporâneas;  

5. apresenta arranjos experimentais ou experimentos didáticos 
realizáveis em ambientes escolares típicos, previamente testados e 
com periculosidade controlada, ressaltando a necessidade de alerta 
acerca dos cuidados específicos para cada procedimento; 

6.  trata, sempre de forma adequada e pertinente, considerando os 
diversos estudos presentes na literatura atual da área, tópicos 
usualmente classificados como de Física Moderna e Contemporânea 
e que sejam considerados importantes ou mesmo imprescindíveis 
para o exercício da cidadania ativa, crítica e transformadora, bem 
como para a inserção ativa, crítica e transformadora no mundo do 
trabalho;  

7. apresenta os conteúdos conceituais da Física sempre 
acompanhados, ou partindo de sua necessária contextualização, seja 
em relação aos seus contextos sócio-cultural-histórico-econômicos de 
produção, seja em relação a contextos cotidianos em que suas 
utilizações se façam pertinentes, evitando a utilização de 
contextualizações artificiais para esses conteúdos  (BRASIL, PNLD, 
2011, p 15-17).  

 

No que diz respeito ao manual do professor, merecem destaque: 

 

1. apresenta, em suas orientações didático-pedagógicas para o 
professor, a disciplina escolar Física no contexto da área curricular 
das Ciências da Natureza, ressaltando as relações e congruências 
com noções, conceitos e situações também abordadas em outras 
disciplinas escolares do ensino médio;  

2. apresenta uma proposta didático-pedagógica que compreenda não só 
o papel mediador do professor de Física no processo de 
aprendizagem do aluno, como também a sua especificidade na 
condução das atividades didáticas, procurando, assim, superar visões 
de ciência empiristas e indutivistas;   

3. apresenta a sua fundamentação teórica com clareza, de modo que 
fiquem explícitos os princípios subjacentes à proposta didático-
pedagógica da obra, tendo em vista: a) papéis do aluno e do 
professor no processo de ensino/aprendizagem/avaliação; b) tipos de 
atividades organizadas e propostas; c) papel da avaliação de 
desempenho dos estudantes; d) forma como o livro se organiza; e) 
informações complementares necessárias para melhor compreensão 
da fundamentação teórico-conceitual e prático metodológica que 
orientou a produção da obra didática(BRASIL, PNLD, 2011, p.17). 
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Dessa forma, é notória a mudança, ocorrida entre os anos de 2007 e 2012, 

por parte do governo no que alude ao ensino de Física no âmbito da seleção de 

matériais didáticos para essa disciplina escolar. Como podemos perceber, essa 

preocupação vai além do estudante, chegando também ao professor, quando incluiu 

no último guia de avaliação requisitos específicos para serem analisados referentes 

ao manual do professor.  

  

2.3 O CASO DA RELATIVIDADE RESTRITA. POR QUE INCLUI R? 

São muitas as reformas que foram produzidas no sistema educacional 

brasileiro nos últimos anos. A mais recente foi desencadeada com a promulgação da 

LDB/96. No núcleo dessas reformas, há fortes demandas internas do sistema 

educacional e também mudanças significativas na sociedade.  

É possível notar, por exemplo, em documentos como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

que dentre os fatores que influenciaram essas reformas educacionais estão a 

“revolução da informática e da informação”. Além destes, há outros mais gerais, 

como o estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial e as mudanças 

significativas no mercado de trabalho, dentre outros. De forma complementar, o 

aumento no número de ingressos no ambiente escolar, sugere fortes indícios de 

mudança na ordem econômica-social que acabam por impor novas exigências ao 

cidadão moderno. 

Desse modo, o cotidiano contemporâneo gera novos desafios, que requer 

uma melhor formação (preparação) do cidadão para que este possa interagir de 

forma crítica, participativa e por fim significativa, na sociedade que está inserido. 

Para este fim, a educação científica, especificamente no ensino de Física, é de suma 

importância, pelo fato dessa ciência está inserida em nossas vidas através de meios 

como a/as medicina, telecomunicações, geração de energia, etc., por isso se faz 

necessário inserir nas aulas desse componente curricular, em nível médio, 

conhecimentos recentes de ciência e tecnologia.   
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Assim sendo, para que o cidadão adquira uma formação científica e 

tecnológica que possibilite a compreensão do mundo atual e a sua inserção 

consciente, participativa e modificadora neste, é fundamental que em Física sejam 

trabalhados os conhecimentos mais recentes, gerados a partir do início século XX 

aos dias atuais, denominados Física Moderna e Contemporânea8. A necessidade de 

se trabalhar tópicos de FMC no ensino médio é apontada de forma quase unânime 

entre os pesquisadores da área e justifica-se de acordo com Rodrigues (2011) pela 

necessidade de  

 

[...] levar conhecimentos que sejam contemporâneos e que façam parte da 
vida do homem moderno à sala de aula, com o intuito de motivar os alunos 
a compreenderem fenômenos que envolvam conceitos físicos 
(RODRIGUES, p. 11, 2011). 

 

Ainda de acordo com a autora, os conteúdos de FMC podem promover um 

maior interesse dos estudantes para com as aulas de Física.  

Citando um trabalho desenvolvido por Ostermann e Moreira (2000), 

procuramos destacar algumas justificativas por eles elencada, que julgamos estarem 

de acordo com o nosso ponto de vista para a inserção da FMC no ensino médio, 

como vemos a seguir: 

 

• Terrazzan (1992,1994), a tendência de atualizar-se o currículo de 

Física justifica-se pela influência crescente dos conteúdos 

contemporâneos para o entendimento do mundo criado pelo homem 

atual, bem como a necessidade de formar um cidadão consciente e 

participativo que atue nesse mesmo mundo.  

• Barojas (1988), despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-los a 

reconhecer a Física como um empreendimento humano e, portanto, 

mais próxima a eles;  

• Os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa 

atual em Física, pois não veem nenhuma Física além de 1900. Esta 

                                                           
8 Doravante denominada FMC 



60 

 

situação é inaceitável em um século no qual ideias revolucionárias 

mudaram a ciência totalmente. 

• Gil et al. (1987) acreditam que o ensino de FMC a alunos 

secundaristas se reveste de grande importância, uma vez que a 

introdução de conceitos atuais de Física pode contribuir para dar uma 

imagem mais correta desta ciência e  da própria natureza do trabalho 

científico. 

• Paulo (1997) considera pertinente a introdução de FMC no ensino 

médio, visto que esta faz parte do cotidiano da sociedade 

contemporânea. Ao ter noções de tópicos de FMC, o aluno dará 

sentido à Física, fazendo relações com o mundo que o cerca. 

Acredita, também, que a introdução da FMC no currículo das escolas 

pode proporcionar a superação de certas barreiras epistemológicas 

fundamentais para o conhecimento do indivíduo sobre a natureza. 

Para esse autor, o entendimento de FMC fará o indivíduo ter uma 

capacidade cognitiva maior.  

• Pereira (1997) coloca que o mundo contemporâneo é altamente 

tecnológico e que para compreendê-lo é função da escola, 

principalmente dos programas de Ciências Naturais e Sociais e de 

Física, Química e Biologia, incluir no seu currículo os assuntos 

relevantes para a formação de um cidadão esclarecido sobre o que o 

cerca. Uma pessoa que é capaz de tomar suas decisões, assim como 

desempenhar sua função social e econômica de forma condizente 

com a época em que vive (OSTERMANN e MOREIRA, p. 24 a 48, 

2000).  

 

A partir das justificativas acima citadas, percebemos a unanimidade em favor 

da inserção da FMC no ensino médio em detrimento ao currículo puramente clássico 

do ensino atual. Karam (2005) aponta que da forma como a Física vem sendo 

ensinada, tendo como suporte a Física Clássica (Desenvolvida entre século XVII e 

final do século XIX) omite os primórdios da ciência, e os conhecimentos produzidos 

pela mudança do pensamento científico ocorridos no início do século XX. Isso tem 

contribuído, para gerar nos estudantes a falsa ideia de que as teorias científicas são 

constituídas de verdades absolutas e imutáveis, provenientes da mente de alguns 

gênios infalíveis. 
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Assim, a atualização do currículo do ensino de física em prol da FMC 

contribui para uma visão de ciência contínua e não fragmentada, como apresentada 

atualmente. Desse modo, a inexistência de qualquer referência a FMC no ensino 

médio é tão absurda como insustentável. Ou seja, não é possível que se ensine uma 

ciência com uma desatualização de quase 150 anos. 

Mas, por onde começar a trabalhar os conteúdos de FMC no ensino médio? 

A partir de que ponto? Que assunto inicia esse conjunto de conhecimentos? 

Para, Perfoll e Rezende Junior (2006) os assuntos que são considerados 

iniciais para o que chamamos de Física Moderna, são: 

 

Teoria da Relatividade Restrita de Einstein e os Quantas de Planck no final 
do século XIX. Seu impacto inaugurou um novo período que modificou não 
somente a nossa visão de mundo, mas a visão da própria Física e das 
tecnologias. A Teoria da Relatividade de Einstein – que aborda situações 
em que corpos se deslocam a velocidades próximas à da luz e, que ao 
mesmo tempo, derruba a ideia de tempo e espaço absolutos – 
conjuntamente com os quanta de Planck tornaram possíveis à interpretação 
de fenômenos atômicos e subatômicos que antes intrigavam muitos 
cientistas. Essa revolução nos conceitos proporcionou intensos e profundos 
debates no âmbito das ciências exatas com decorrências em áreas como a 
Filosofia, reestruturando de forma inigualável a Física no século XX 
(PERFOLL e REZENDE JUNIOR, p. 11.58, 2006). 

 

A partir dos conhecimentos desenvolvidos no final do século XIX, 

enfatizados na citação acima, vemos que, a inserção da FMC no ensino médio, deve 

se respaldar no, e a partir, do estudo da Teoria da Relatividade Restrita ou a partir 

do estudo da Teoria quântica. No caso da Teoria da Relatividade Restrita, por tratar-

se de um conteúdo que os estudantes já trazem consigo várias concepções prévias 

acerca do assunto (seja pelas mídias ou leituras de divulgação cientifica) e, no caso 

da Teoria Quântica, por esta ser historicamente considerada como a precursora do 

que chamamos hoje de Física Moderna.  

Também entendemos que a compreensão destas teorias provocou uma 

mudança na concepção de como os estudantes de nível médio veem as 

modificações ocorridas com as teorias físicas, mostrando, portanto que elas são 

resultado de uma evolução da forma de pensar e fazer ciência desenvolvida pelo 
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homem ao longo de sua existência. No caso, da Teoria da Relatividade Restrita, 

percebemos que a mesma auxilia na compreensão de leis que regem os fenômenos 

naturais associados aos conceitos de espaço e de tempo, de matéria e de energia, 

além de renovar as bases para a análise de fenômenos que ocorrem em altas 

energias, fenômenos estes que, para compreendê-los, necessitamos de 

conhecimentos que não estão associados ao nosso cotidiano imediato (senso 

comum). 

Castilho (2005) para justificar o ensino da Teoria da Relatividade Restrita no 

ensino médio, afirma que;  

 

A relatividade especial (Restrita) é um tema que sabidamente desperta 
grande interesse dos alunos, que frequentemente já a conhecem 
superficialmente através de filmes, documentários feitos para televisão, 
livros e revistas de divulgação cientifica e obras de ficção e geral. 
(CASTILHO, 2005, p. 1). 

 

Já Wolff e Mors (2006) citando Rodrigues (2001) destaca que; 

 

A inserção da Teoria da Relatividade Restrita se funda basicamente em três 
aspectos: a mudança de padrão de raciocínio e interpretação da realidade 
associada à abstração e sofisticação do pensamento, graças à concepção 
do tempo como uma quarta dimensão; a possibilidade dessa seria servir de 
porta de entrada para outros tópicos de FMC e, finalmente, pela 
necessidade de abordagem de um tema tão presente na sociedade através 
da divulgação cientifica. (WOLFF & MORS 2006, p. 50, apud, RODRIGUES, 
2001). 

 

Logo, de acordo com os autores acima citados, tratar da Teoria da 

Relatividade Restrita no ensino médio é uma necessidade evidente quando 

lembramos que, para a maioria dos estudantes, essa será a única oportunidade de 

estudar aspectos básicos ou propedêuticos dessa teoria. 

Desse modo, o ensino de física na educação básica possui inúmeras arestas 

a serem aparadas e a inserção de conceitos de uma Física mais recente tornou-se 

uma necessidade devido à revolução cientifica-tecnológica que cria novas 

necessidades para os cidadãos modernos.  
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CAPÍTULO 3 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES NO ESTUDO DA RELATIVIDADE 

RESTRITA 

 

Neste Capítulo, apresentamos os conceitos e definições da Teoria da 

Relatividade Restrita (a partir de agora denominada pela abreviação TRR), tomando 

como referência o nível matemático do ensino médio. Apresentaremos as 

discussões iniciais que levaram a propositura desta teoria, seus postulados, as 

transformações de Lorentz e Galileu, os conceitos de contração do espaço e 

dilatação do tempo, e a forma como esta influenciou o conceito de massa e energia. 

É importante ressaltar que para a construção deste capítulo utilizaremos 

como parâmetro os Livros Didáticos sugeridos pelo Governo Federal no âmbito do 

PNLD – 2012. Em alguns momentos, utilizando outros referencias, acrescentaremos 

esclarecimentos a cerca do tema, que não constam nestes LDs, que julgamos 

importante para compreensão da TRR.  

 

3.1 A FÍSICA NO FINAL DO SÉCULO XIX 

A Física Clássica, construída até o final do século XIX, abordava a natureza 

nas escalas de espaço e tempo do nosso dia-a-dia. E, nessa escala, essas 

dimensões eram absolutas e imutáveis e estavam de acordo com o nosso senso 

comum. Para Martins (2001), esta Física que compreendia a mecânica, a óptica, a 

termodinâmica e o eletromagnetismo já havia alcançado um notável 

aperfeiçoamento e atingido uma grande precisão, conseguindo prever e descrever 

de maneira muito satisfatória, desde o movimento de um peão, do comportamento 

de líquidos e gases, até a órbita de um planeta. Assim, quase tudo o que se ensina 

sobre Física no ensino médio já havia sido estabelecido com boa profundidade 

(MARTINS 2001).  

O final do século XIX, porém, foi marcado pela descoberta de novos 

fenômenos, pelo estabelecimento de novas leis e resultados teóricos muito gerais 
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que proporcionaram grandes sínteses na Física. Dentre elas podemos citar: a 

mecânica com a termodinâmica; a eletricidade com o magnetismo originando o 

eletromagnetismo e deste com a óptica (ocorrida após a comprovação que a luz se 

propagava com a mesma velocidade de uma onda eletromagnética, resultado este 

obtido a partir das equações de Maxwell).  

Diante desse panorama, alguns físicos pensavam que a Física estava 

praticamente completa e que já não havia mais nada a ser descoberto e todo o 

trabalho que restava era apenas o ajuste de medidas.  

 

Lord Kelvin - um dos cientistas que havia ajudado a transformar essa área - 
recomendou que os jovens não se dedicassem à Física, pois faltavam 
apenas alguns detalhes pouco interessantes a serem desenvolvidos, como 
o refinamento de medidas e a solução de problemas secundários. Kelvin 
mencionou, no entanto, que existiam "duas pequenas nuvens" no horizonte 
da física: os resultados negativos do experimento de Michelson e Morley 
(que haviam tentado medir a velocidade da Terra através do éter) e a 
dificuldade em explicar a distribuição de energia na radiação de um corpo 
aquecido (MARTINS, 2001). 

 

Mas foram essas duas "pequenas nuvens", citadas por Kelvin, que 

desencadearam o surgimento de duas teorias que revolucionaram a Física no século 

XX: a Teoria da Relatividade e a Teoria Quântica. Essa nova Física nos levou a 

dimensões do universo que ultrapassaram a nossa antiga escala de espaço e 

tempo. Novas regras, novas leis e princípios físicos foram criados para compreender 

esse novo Universo, e a TRR nos mostra alguns deles. 

A TRR, como nós a conhecemos hoje, foi proposta em 1905 por Albert 

Einstein (1879 – 1955) e tem como base dois princípios (Princípio da Relatividade e 

Princípio da constância da velocidade da luz) que trazem importantes consequências 

aos conceitos de espaço e tempo, mostrando que estes são relativos e que, 

portanto, não existe um referencial absoluto no universo ou um meio preferencial 

para ocorrência dos fenômenos físicos como acreditavam os defensores da teoria do 

éter. 

Desse modo, a Teoria da Relatividade provocou profundas rupturas com a 

Física Clássica, como, por exemplo, o abandono da ideia de tempo absoluto e 

comprimentos invariantes. Além disso, mostrou a relação entre massa e energia, e 

fez-nos melhor compreender a estrutura e o comportamento do universo 

(PERRUZO, 2012).  
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3.2 RELATIVIDADE E ÉTER 

Desde a antiguidade os filósofos naturais se faziam duas perguntas, o que 

preenche os espaços existentes entre os corpos celestes? Eles são exatamente 

como os vemos vazios ou há alguma forma de matéria preenchendo-os? A resposta 

a essas perguntas possibilitou a idealização de um meio denominado de éter que 

apresentava algumas características especiais como veremos a seguir.  

Para o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), o universo era formado por 

cinco elementos, sendo quatro destes constituintes dos corpos que habitavam a 

terra (terra, água, fogo, e ar) e um quinto denominado de éter, este preencheria todo 

o espaço existente entre a esfera da Lua até as partes mais longínquas do céu. 

Esse pensamento perdurou por um longo tempo, pois para os antigos a ideia de um 

espaço vazio era absurda (PIETROCOLA, 2002).  

Já para René Descartes (1596-1650) importante cientista do século XVII o 

éter seria uma espécie de fluido que preencheria todo o espaço no qual estão 

imersos o sol e a terra e os demais planetas e estrelas. Conforme o referido autor, 

este meio seria responsável pela transmissão de luz e calor proveniente das 

estrelas, e o movimento do sol através deste provocava uma espécie de turbilhão de 

matéria que colocava a terra e os demais planetas em movimento de translação 

(PIETROCOLA, 2002). Ainda no século XVII a teoria do éter ganhou reforço com os 

trabalhos de Christian Huygens (1629-1695) sobre a natureza ondulatória da luz, a 

qual se fazia necessário à existência do éter como meio material para a propagação 

das ondas de luz.  

Em oposição à teoria ondulatória da luz, no século XVIII, Isaac Newton 

(1643-1727), desenvolve a teoria corpuscular, na qual a luz era formada de 

pequenas partículas e que, portanto, poderia se propagar em um espaço vazio 

eliminado, assim, a necessidade do éter, criando a ideia de vácuo (espaço vazio). 

Para Newton, era inconcebível a existência de um meio material permeando o 

espaço, já que os planetas apresentavam movimentos de translação com períodos 

constantes. Se houvesse, portanto, um meio material que permeasse todo o espaço, 

seria um obstáculo ao movimento dos planetas e deveria interferir neles. O sucesso 
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da teoria newtoniana no início do século XVIII fez com que o espaço passasse a ser 

pensado como algo vazio (PIETROCOLA, 2002).   

Todavia, no século XIX, a hipótese sobre a natureza ondulatória da luz teve 

um novo capítulo com os trabalhos de Thomas Young (1773-1829) e Augustin Jean 

Fresnel (1788-1827), este conseguiu demonstrar que boa parte dos fenômenos 

ópticos poderiam ser melhores entendidos concebendo a luz como onda, e, deste 

modo, reacendendo a discussão sobre o éter (PIETROCOLA, 2002). Para Fresnel, o 

éter estava em repouso em todo o universo – ou seja, o movimento da terra não 

afetaria o éter, e este não seria arrastado pela terra. O éter seria capaz de 

atravessar todos os objetos, por mais espessos que fossem (MARTINS, 2012).  

Apesar da grande complexidade da teoria do éter de Fresnel, a mesma 

explicava com precisão alguns fenômenos como, por exemplo, a aberração da luz 

das estrelas. Em 1845, George Gabriel Stokes (1819–1903), propunha uma teoria 

para o éter, bem mais simples que a proposta por Fresnel. De acordo com essa 

teoria, o éter seria um líquido viscoso que impregna a superfície dos corpos, sendo 

parcialmente arrastado pela terra, e estava em repouso em relação a ela próximo ao 

solo. Tal arrastamento faz com que qualquer experimento óptico puramente terrestre 

independa do movimento da Terra (MARTINS, 2012). 

Assim, quase todos os físicos, nas ultimas décadas do século XIX, 

acreditavam na existência do éter como sendo um ente físico que preenchia todo o 

espaço e que transmitiria a luz e as forças eletromagnéticas. Fenômenos 

relacionados ao calor, a eletricidade, o magnetismo e outros fenômenos físicos 

passaram a ser interpretados a partir do éter. Desse modo, tentar desvendar sua 

natureza e suas propriedades tornou-se parte do dia a dia dos cientistas do século 

XIX. Para eles, o éter deveria apresentar algumas características especiais como: 

ser muito sutil: para não atrapalhar o movimento dos planetas, apresentar alta 

rigidez: para permitir a propagação de ondas transversais com altíssimas 

velocidades. Isto significa que o éter teria de apresentar as propriedades de um gás 

muito fluido e pouco denso e de um sólido contínuo ideal - rígido e denso 

(CHESMAN et. al,  2004).  
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Por apresentar características excludentes, muitas eram as pesquisas que 

tomavam o éter como foco de estudo. Uma série delas foi dedicada a estudar como 

os movimentos dos corpos em geral poderiam alterar o comportamento do éter, ou 

vice-versa. Surge, então, a necessidade de medir a velocidade (�) da Terra através 

do éter, o que levou a realização de vários experimentos entre os anos 1810 e 1890. 

Os resultados obtidos por esses experimentos, provocou alvoroço entre os cientistas 

desse período, culminando com o declínio da teoria do éter.  

O declínio da teoria do éter, de acordo com Pietrocola (2002), teria 

começado com um experimento idealizado por Jean D. Arago (1786-1853) em 1810, 

experimento este que pretendia detectar a influência do éter, no movimento terrestre, 

através da refração da luz emitida pelas estrelas como exibida na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIETROCOLA, et al (2010, p.350)  

 

Como já conhecia que o índice de refração do meio depende da velocidade 

da luz, ele acreditava que mediria um desvio diferente para a luz que atravessaria 

um prisma se movimentando com a terra pelo espaço. A hipótese levantada por 

Arago, tinha como base a adição de velocidades como estabelecida pela Física 

Clássica, pois se a luz se propagava com uma velocidade constante c = 300 000 

km.s-1 no éter, e se a terra está em movimento com relação a este com uma 

velocidade (�), a luz se propagará com uma velocidade � ≠ � com relação à terra, 

porém nada foi observado.  

Figura 1: Esquema do Experimento de Arago, em 1810. 



68 

 

Na tentativa de justificar o resultado negativo da experiência de Arago, 

Fresnel, em 1818, teria levantado a hipótese de um arrastamento parcial do éter por 

corpos transparentes como a água e o vidro, imersos e em movimento através dele. 

Esta hipótese foi confirmada em meados do século XIX, por Armand-Hippolyte-Louis 

Fizeau (1819-1896). O experimento realizado por Fizeau media a velocidade relativa 

da luz dentro de um tubo contendo água em movimento no seu interior, com 

velocidade (�) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIETROCOLA, et al (2010, p.352)  

 

Neste experimento, foram observadas as franjas de interferência em duas 

situações: com a água em repouso e depois em movimento. Como resultado, 

observou-se um pequeno deslocamento dessas franjas no caso em que a água 

estava em repouso, confirmando então a hipótese de Fresnel de arrastamento 

parcial do éter.  

É importante destacar que o experimento acima descrito confirmou a 

hipótese de arrastamento parcial do éter por corpos transparente (vidro e a água) de 

Fresnel, apenas para o caso da refração da luz, no caso de outros tipos de 

fenômenos, a teoria não tinha uma previsão clara. Posteriormente, o experimento foi 

repetido e não confirmou os resultados anteriores (MARTINS, 2012). 

Em 1881, na cidade Potsdam, foi realizada a experiência que teria papel 

decisivo na história da teoria do éter. Albert Abraham Michelson (1852-1931) 

Figura 2: Esquema do Experimento de Fizeau, em 1851. 
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construiu e utilizou um interferômetro óptico destinado a medir a velocidade da Terra 

em relação ao éter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS (2012, p.16)  

 

O princípio de funcionamento do interferômetro era comparar os tempos que 

a luz levava para ir e voltar até o ponto de partida, em direções perpendiculares. 

Para isso, um raio de luz era emitido por uma fonte e dividido em dois por uma 

lâmina semirrefletora. Um dos raios de luz continuava no mesmo sentido do 

movimento da Terra e o outro seguia uma direção perpendicular, sendo ambos 

refletidos por espelhos colocados nos braços do interferômetro e analisados em um 

telescópio por um observador. Como os braços do interferômetro tinham mesmo 

comprimento e os raios de luz eram produzidos no mesmo instante, no caso do éter 

existir, os raios de luz chegariam ao observador em tempos ligeiramente diferentes 

(o que se deslocava paralelo ao movimento da Terra sofreria um retardo, provocado 

pelo vento do éter), o que provocaria uma figura de interferência - faixas claras e 

escuras, alternadas (PERRUZO, 2012). Quando o aparelho fosse girado de 90°, o 

efeito se inverteria. Com o experimento, Michelson concluiu que: 

 

O efeito previsto não existia e que havia algum problema com a hipótese do 
éter estacionário de Fresnel. No entanto, não negou a existência do éter, e 
concluiu que talvez o éter seguisse uma outra teoria existente na época – a 
de Stokes (MARTINS, 2012, p. 16). 

 

Figura 3: Esquema do Interferômetro de Michelson, em 1881. 



Intrigado com o resultado obtido em seu experimento, cinco anos mais tarde 

Michelson reproduziu o experimento de Fizeau e obteve resultados que confirmavam 

a teoria de Fresnel, deste modo

realizado por ele em 1881.

Assim, em 1887 Michelson

(1838-1923), montou um interferômetro com um grau de sensibilidade dez vezes 

maior que o de 1881, e

refletir diversas vezes entre vários espelhos, o que equivaleria a um alongamento 

considerável dos braços do interferômetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este experimento ficou conhecido como “Experimento de Michelson

As medidas foram feitas exaustivamente durante quatro dias e obtiveram apenas 

variações irregulares de figura de interferência. Concluíram, então, que o efeito era 

nulo e que não era possível medir a velocidade da Terra em relação ao éter, como 

esperado a partir da teoria de Fresnel

Figura 4: Esquema do Interferômetro de Michelson

 

Intrigado com o resultado obtido em seu experimento, cinco anos mais tarde 

Michelson reproduziu o experimento de Fizeau e obteve resultados que confirmavam 

Fresnel, deste modo, tornava-se necessário repetir o experimento 

realizado por ele em 1881. 

Assim, em 1887 Michelson, agora em parceria com Edward W. Morley 

montou um interferômetro com um grau de sensibilidade dez vezes 

maior que o de 1881, essa sensibilidade foi conseguida fazendo um raio de luz 

refletir diversas vezes entre vários espelhos, o que equivaleria a um alongamento 

considerável dos braços do interferômetro (Figura 4).   

 

 

Fonte: PIETROCOLA, et al (2010, p.354) 

experimento ficou conhecido como “Experimento de Michelson

As medidas foram feitas exaustivamente durante quatro dias e obtiveram apenas 

variações irregulares de figura de interferência. Concluíram, então, que o efeito era 

nulo e que não era possível medir a velocidade da Terra em relação ao éter, como 

esperado a partir da teoria de Fresnel (MARTINS, 2012, p. 18).  

: Esquema do Interferômetro de Michelson-Morley, em 1887.
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Intrigado com o resultado obtido em seu experimento, cinco anos mais tarde 

Michelson reproduziu o experimento de Fizeau e obteve resultados que confirmavam 

se necessário repetir o experimento 

eria com Edward W. Morley 

montou um interferômetro com um grau de sensibilidade dez vezes 

ssa sensibilidade foi conseguida fazendo um raio de luz 

refletir diversas vezes entre vários espelhos, o que equivaleria a um alongamento 

experimento ficou conhecido como “Experimento de Michelson-Morley”. 

As medidas foram feitas exaustivamente durante quatro dias e obtiveram apenas 

variações irregulares de figura de interferência. Concluíram, então, que o efeito era 

nulo e que não era possível medir a velocidade da Terra em relação ao éter, como 

 

Morley, em 1887. 
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E agora, o que fazer? Michelson tinha dois resultados um confirmando a 

teoria do éter e outro negando. Mas, se o éter existe, porque tudo acontece como se 

ele não existisse? Porque a velocidade da luz não obedece às leis da Física 

Clássica? Ou é a Física Clássica que esta errada? 

Assim, o resultado obtido por Michelson-Morley deixou a todos fervorosos, 

este foi tão impactante que até 1930, vinte e cinco anos após a Teoria da 

Relatividade Restrita de Einstein o experimento ainda era refeito. 

Numa tentativa desesperada de salvar a teoria do éter de Fresnel, 

independentemente, George Francis FitzGerald (1851-1901) e Hendrik Antoon 

Lorentz (1853 – 1928) propuseram uma solução para o impasse do experimento de 

Michelson-Morley. De acordo com eles, o braço do interferômetro paralelo ao 

deslocamento da terra deveria sofrer um encurtamento quando em movimento 

através do éter, fazendo com que os tempos de ida e volta da luz nos braços do 

interferômetro fossem iguais, o que não produziria nenhum efeito mensurável. Em 

1890, Lorentz chegou a desenvolver um conjunto de equações, denominadas mais 

tarde - Equações de Lorentz9 - para justificar o resultado obtido por Michelson 

(CHESMAN, 2004).   

Posteriormente, Henri Poincaré (1854-1912) publica seu livro “Ciência e 

Hipótese” no qual justifica os resultados negativos das experiências ópticas para 

evidenciar o éter, para tanto, lança mão de um princípio por ele intitulado “Princípio 

da Relatividade”, assim enunciado; 

 

[...]: é impossível medir o movimento absoluto da matéria, ou melhor, o 
movimento relativo da matéria em relação ao éter. Só se pode evidenciar o 
movimento da matéria em relação à matéria (MARTINS, 2012, p. 30).  

Assim de acordo com essa lei era impossível medir a velocidade da Terra 
em relação ao éter; somente os movimentos relativos entre corpos materiais 
podem ser medidos. [...] Ainda enfatizou que não existe espaço absoluto e 
que apenas podemos conceber movimentos relativos; e que não existe um 
tempo absoluto, e que a simultaneidade de dois eventos não pode ser 
determinado diretamente (MARTINS, 2012, p. 30). 

 

                                                           
9 Essas equações serão apresentadas no próximo tópico. 
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Percebe-se que as ideias de Poincaré provocam uma ruptura com os 

alicerces da Física Clássica (espaço invariante e tempo absoluto) e propõem ao 

mesmo tempo uma revisão das leis clássicas a fim de fazer com que essas fossem 

conciliadas com os resultados obtidos no eletromagnetismo e com o princípio da 

relatividade (MARTINS, 2012). Mais tarde, a Teoria da Relatividade Restrita venceria 

um embate entre a mecânica Newtoniana e as leis do eletromagnetismo de Maxwell, 

no que concerne aos sistemas de referência para a observação de determinado 

fenômeno físico (YOUNG e FREDMANN, 2009). 

Assim, percebe-se que o final do século XIX e início do século XX foi um 

período marcado por dúvidas e inquietações, quanto ao futuro da velha Física 

(Física Clássica) e da nova Física (Física Relativística). Todavia, foi um período fértil 

para a Teoria da Relatividade Restrita, porém apenas em 1905, Einstein formulou 

sua versão dessa teoria, e, pois fim à especulação sobre a teoria do éter.  

 

3.3 EINSTEIN E A RELATIVIDADE RESTRITA 

Antes de apresentarmos a teoria de Einstein sobre a relatividade é 

importante fazer um recuo no tempo e apresentar as leis físicas predominantes até o 

momento. 

A Física Clássica construída entre os séculos XVI e XVIII foi desenvolvida 

por um conjunto de cientistas e se fundamenta principalmente nos conceitos de 

“espaço e tempo absolutos”, sendo suas leis estabelecidas principalmente por 

Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727). Os pressupostos que 

davam suporte a essa física, no contexto da teoria da relatividade, receberam a 

denominação de “Relatividade Clássica”. São eles: 

A relatividade Galileana  – afirma que experiências mecânicas feitas 

em dois referenciais que se movem um em relação ao outro, com 

velocidade constante são descritas pelas mesmas leis físicas.  

A relatividade Newtoniana  – as leis da mecânica são invariantes (não 

mudam) para observadores localizados em referenciais inerciais.  
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Assim, de acordo com o princípio da relatividade de Galileu, as leis que 

regem a Física Clássica conservam sua forma quando passam de um referencial 

para outro. Tomando como base esse princípio, temos um problema: dada uma lei 

física em certo referencial, qual será a sua forma em outro referencial, isto é, como 

ela se transforma ao passarmos de um referencial para outro? 

Para responder o questionamento acima Galileu desenvolveu um conjunto 

de equações denominadas de “transformação de Galileu”, que descrevem as 

coordenadas medidas de um evento, entre dois referenciais que se deslocam um 

relativamente ao outro ao longo do eixo � com uma velocidade constante e igual a � 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TIPLER & LLEWELLYN (2008, p.4)  

 

Esse conjunto de equações é assim representado: 

 

���
�
���
�	 = 	� − �
�	 = 	�
�	 = 	�
	 = 	

�                                                               (1.0) 

Figura 5: Esquema de dois referenciais inerciais, s e s’. s se movendo com relação a s’, 
com uma velocidade v ao longo do eixo dos x. 
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Observamos, de acordo com o conjunto de Equações (1.0), que apenas a 

coordenada x sofrerá variação quando passarmos de um referencial para outro, e 

que o tempo é uma variável absoluta e independente do referencial, pois o tempo 

medido é o mesmo nos dois referenciais (	 = ) (OLIVEIRA, 2010). 

Sabendo que a velocidade de um móvel em certo instante é dada por 

�� =	� ⁄ , podemos obter as transformadas de Galileu para a velocidade dividindo o 

conjunto das Equações (1.0) por t. Logo, temos: 

 

                                

��
��
��
��′� =	�� − �

�′� =	��
�′� =	��

�                                                           (2.0) 

 

Das Equações (2.0) temos que, dado um referencial inercial, qualquer outro 

que se movimente em relação a ele com velocidade constante será também inercial 

(GAZZINELLI, 2005). Este fato está, portanto, de acordo com a relatividade 

Newtoniana. 

Percebemos que, de acordo com a Relatividade Clássica, a impossibilidade 

da medida da velocidade da terra em relação ao éter era um resultado que 

contrariava a relatividade Galileana. Este resultado estava em desacordo, portanto, 

com a Física Clássica. 

Em 1905, Albert Einstein, então jovem de 26 anos, perito técnico de terceira 

classe do departamento nacional de patentes em Berna, publicou cinco artigos na 

revista alemã, cuja tradução para o português é “Anais da Física”, entre eles, um 

intitulado “Zur Elektrodynamik Bewegter Körper”, ou “Sobre a Eletrodinâmica dos 

corpos em Movimento” (OLIVEIRA, 2010). Neste artigo Einstein postula dois 

princípios que fundamentam a sua Teoria da Relatividade Especial ou Teoria da 

Relatividade Restrita como ficou conhecida: 
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Princípio da Relatividade : As leis da Física são as mesmas em todos 

os sistemas inerciais. Não existe nenhum sistema inercial preferencial. 

Princípio da Constância da Velocidade da Luz : A velocidade da luz 

no vácuo tem o mesmo valor em todos os sistemas inerciais.   

 

As aplicações destes princípios trouxeram importantes consequências aos 

conceitos de espaço e tempo da Física Clássica. Com o primeiro princípio, Einstein 

elimina o sistema do éter e, de forma geral, os sistemas de referenciais absolutos. 

Para ele, tudo o que existe é o movimento relativo. Com o segundo princípio, é 

possível explicar de maneira consistente o resultado obtido por Michelson-Morley em 

seu experimento, já que a velocidade da luz e de qualquer outra onda 

eletromagnética é sempre constante e independe do movimento da fonte 

(velocidade da fonte). É importante destacar que “Einstein afirmou certa vez não 

conhecer o experimento de Michelson” (OLIVEIRA, 2010, p. 60).  

Segundo Young e Freedman (2009), a TRR introduziu muitas mudanças 

significativas em nossa compreensão da natureza. Uma dessas mudanças está no 

conceito de espaço e tempo absolutos definido por Newton que, pela TRR, exprime 

uma relatividade nesses conceitos analisados à luz de referenciais inerciais 

(referenciais nos quais as leis de Newton são válidas). Os postulados supracitados 

acarretam consequências imediatas e de extrema importância para o modelo 

utilizado pela Física enquanto ciência. Uma dessas consequências é a inexistência 

de um sistema de referência mais "correto" que outro para analisar fenômenos 

físicos (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

Neste momento, podemos dizer que a genialidade e criatividade de Einstein 

foi fundamental para o sucesso de sua teoria, pois ele foi o primeiro a ter a ousadia 

de abandonar o conceito do éter. Ele chamou a atenção para o fato de que, se 

ninguém era capaz de detectar ou não se o éter estava movendo-se pelo espaço, a 

existência deste se tornava desnecessária. Também é importante observar que para 

Einstein a luz se propagava através do vácuo (vazio) com velocidade constante 

(PERRUZO, 2012). 
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A constância da velocidade da luz estabelecida no segundo princípio é 

incompatível com as transformações de Galileu, se essas transformações são 

incompatíveis com fenômenos relativísticos, então qual é a correta? A solução 

encontrada por Einstein, no caso especial para o movimento relativo entre S e S’ ser 

ao longo do eixo x, foi desenvolver um conjunto de equações onde a velocidade da 

luz fosse invariante (constante). Desse modo, temos as seguintes equações:  

 

��
��
�
��
��

�	 =	 ����
���	�� �

= 	!(� − �)
�	 = 	�
�	 = 	�

	 =	 [��# � �$�]
���	�� �

= 	![ − # �&�$ �]

�                                    (3.0) 

 

As Equações (3.0) foram utilizadas por Einstein para dar uma descrição do 

espaço-tempo, que é a essência da TRR. Nessas equações, c é a velocidade da luz 

no vácuo e ! é uma constante denominada de fator de Lorentz, dada por: 

 

                                       ! = 	 �
���	�� �

	                                                            (4.0) 

 

O conjunto de equações descritas acima é denominado, Equações de 

Lorentz, em homenagem a Hendrik A. Lorentz que foi o pioneiro na sua obtenção 

em 1890, embora não tenha dado a elas a mesma interpretação que foi dada por 

Einstein (CHEMAN, 2004). 

Observamos, porém, que quando a velocidade (�) estiver no limite clássico 

(�	 << �) as equações acima se reduzem às transformações de Galileu. Outra 

interpretação imediata, que pode ser feita da última equação, é o fato do tempo ser 

relativo, ou seja, depender do referencial no qual esta sendo medido. Logo, o tempo 

na TRR é relativo e não absoluto, como definido por Newton. A consequência 
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imediata desse fato é que na relatividade de Einstein os eventos não são 

simultâneos. 

 

3.3.1 SIMULTANEIDADE NA TEORIA DA RELATIVIDADE 

O conceito de simultaneidade acarreta grande desconforto no estudo da 

relatividade. Vejamos um exemplo que nos auxilia no entendimento desse fato. 

Suponha que você esteja medindo dois eventos “a passagem de um avião” e 

a “queda de uma pedra”. O nosso senso comum nos diz que se eles ocorrem ao 

mesmo tempo em relação a você que está em repouso, no seu referencial, eles são 

simultâneos. Mas, se estas medidas forem feitas por um observador, se deslocando 

em uma nave a uma velocidade igual a 90% da velocidade da luz; os eventos ainda 

serão simultâneos? 

De acordo com a transformação de Lorentz para o tempo medido por um 

observador em movimento com velocidades próximas a da luz, o tempo passa de 

forma diferente – o tempo será dilatado. Desse modo, o tempo medido pelo 

observador em movimento na nave para os eventos serão diferentes (primeiro ele 

pode registrar a passagem do avião e depois a queda da pedra ou vice-versa), e a 

cosequência dessa diferença, nessas medidas, é que não haverá mais 

simultaneidade.  

Portanto, na relatividade, o conceito de simultaneidade não é absoluto, pois 

depende do estado de movimento relativo do observador. Resumindo: “a 

simultaneidade é um conceito relativo e não um conceito absoluto como 

estabelecido pela Física Clássica; depende do estado de movimento do observador” 

(CHESMAN, 2004).  

 

 



3.4 A DILATAÇÃO DO TEMPO

O segundo princípio da TRR exige o abandono da noção de tempo absoluto

e por consequência, o abandono da noção de simultaneidade. Pois se um fenômeno 

(o acender de lâmpadas) forem obsevados a partir de um referencial que se move 

com velocidade constante em relação a outro, o intervalo de tempo medido para este 

evento, por observadores nesses referencias serão diferentes

Para compreendermos o significado dessa afirmação

exemplo a seguir: 

Imagine que no interior de uma espaçonave, seja colocada uma fonte de luz 

junto ao solo e um espelho

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPAÇONAVE, CUJO INT
NO TETO. O CAMINHO 
PELA FONTE E REFLETI
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Pedro, um observador no referencial da espaçonave (S), mede o tempo que 

a luz leva para ser emitida e retornar a fonte d

Obtendo o valor expresso por:

 

Figura 

 

A DILATAÇÃO DO TEMPO  

O segundo princípio da TRR exige o abandono da noção de tempo absoluto

o abandono da noção de simultaneidade. Pois se um fenômeno 

(o acender de lâmpadas) forem obsevados a partir de um referencial que se move 

com velocidade constante em relação a outro, o intervalo de tempo medido para este 

bservadores nesses referencias serão diferentes (PER

Para compreendermos o significado dessa afirmação, passemos a analisar o 

Imagine que no interior de uma espaçonave, seja colocada uma fonte de luz 

junto ao solo e um espelho no teto, separados por uma distância D como na 

ESPAÇONAVE, CUJO INTERIOR CONTEM UM FONTE DE LUZ NO SOLO E U
NO TETO. O CAMINHO EM AZUL REPRESENTA A TRAJETÓRIA DA LUZ 
PELA FONTE E REFLETIDA PELO ESPELHO PARA UM OBSERVADO NO REFEREN
ESPAÇONAVE, REFERENCIAL S. 

um observador no referencial da espaçonave (S), mede o tempo que 

a luz leva para ser emitida e retornar a fonte de luz após reflexão no espelho. 

Obtendo o valor expresso por: 

∆) = *+&                                                          

igura 6: Espaçonave, em repouso no referencial S. 
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O segundo princípio da TRR exige o abandono da noção de tempo absoluto, 

o abandono da noção de simultaneidade. Pois se um fenômeno 

(o acender de lâmpadas) forem obsevados a partir de um referencial que se move 

com velocidade constante em relação a outro, o intervalo de tempo medido para este 

(PERRUZO, 2012). 

passemos a analisar o 

Imagine que no interior de uma espaçonave, seja colocada uma fonte de luz 

no teto, separados por uma distância D como na Figura 

E DE LUZ NO SOLO E UM ESPELHO 
A TRAJETÓRIA DA LUZ AO SER EMITIDA 

OBSERVADO NO REFERENCIAL DA 

um observador no referencial da espaçonave (S), mede o tempo que 

e luz após reflexão no espelho. 

                                                         (5.0) 
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Esse tempo é chamado de tempo próprio por ser medido em um referencial 

que está em repouso em relação ao evento. Na equação acima, c representa a 

velocidade da luz e D a distância entre o espelho e a fonte de luz. 

Agora, supondo a espaçonave em movimento com uma velocidade � em 

relação a um referencial (S’), Figura 7, fixo em uma plataforma onde se encontra 

Miguel, que também mede o tempo descrito para o evento observado por Pedro. 

Sabendo que os eventos não são simultâneos, então qual será o tempo medido por 

Miguel? A partir da Figura 7, percebemos que a luz percorre uma distância maior, 

logo o tempo medido por Miguel para o evento também será maior, e indicado por 

∆. Neste tempo, a espaçonave percorre uma distância dada por: 

 

∆� = ∆�∆                                                         (6.0) 

 

Onde ∆� e ∆� representam a distância horizontal percorrida e a velocidade 

da espaçonave, respectivamente. 

 

 

 

 ESPAÇONAVE EM MOVIMENTO COM UMA VELOCIDADE CONSTANTE (�), CUJO 
INTERIOR CONTÉM UMA FONTE DE LUZ NO SOLO E UM ESPELHO NO TETO. O CAMINHO 
EM AZUL REPRESENTA A TRAJETÓRIA DA LUZ AO SER EMITIDA PELA FONTE E 
REFLETIDA PELO ESPELHO PARA UM OBSERVADOR NO REFERENCIAL DE UMA 
PLATAFORMA, REFERENCIAL S’. 

 

Figura 7: Espaçonave em movimento no referencial S’. 



A partir da Figura 7, 

volta após reflexão) é: ,
aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo podemos calcular o tempo 

medido por Miguel para o evento

 

 

 

ESPAÇONAVE EM MOVIME
INTERIOR CONTÉM UM
O TEOREMA DE PITÁGOR
UM OBSERVADOR NO REF

 

A partir da Equação (

 

 

Sabendo que: ∆
Equação (8.0), temos:    

Figura 

 

da Figura 7, sabendo que a distância total percorrida pela luz (ida e 

= �∆, e retirando o triângulo retângulo do primeiro lado, e 

aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo podemos calcular o tempo 

medido por Miguel para o evento (Figura 8). Logo: 

(&∆�* )* =	-* . (�∆�* )*                          

ESPAÇONAVE EM MOVIMENTO COM UMA VELOCIDADE CONSTANTE
M UMA FONTE DE LUZ NO SOLO E UM ESPELHO NO TETO

O TEOREMA DE PITÁGORAS PARA CALCULAR O INTERVALO DE TEMPO 
UM OBSERVADOR NO REFERENCIAL DE UMA PLATAFORMA, REFERENCIAL 

A partir da Equação (7.0), obtemos que o intervalo de tempo 

∆ = *+& �
���	�� �

                                                          

∆) = *+&  e ! = #1 −	��&�$��/*, substituindo esses valores na 

       

igura 8: Trajetória da luz no referencial S’. 
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e a distância total percorrida pela luz (ida e 

, e retirando o triângulo retângulo do primeiro lado, e 

aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo podemos calcular o tempo 

                                                  (7.0) 

 

DE CONSTANTE (�), CUJO 
E UM ESPELHO NO TETO. APLICANDO 

NTERVALO DE TEMPO ∆ MEDIDO POR 
AFORMA, REFERENCIAL S’. 

), obtemos que o intervalo de tempo ∆ é dado por: 

                          (8.0) 

, substituindo esses valores na 
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∆ = 	!∆)                                                       (9.0) 

 

O resultado acima, ou seja, da Equação (9.0), que é o obtido por Miguel para 

o evento, apresenta uma dilatação do intervalo de tempo ∆ medido no referencial 

no qual a espaçonave está em movimento (S), mas é importante observar que, para 

� << �, velocidades no limite clássico o fator ! torna-se igual a 1, e ∆ = ∆) , e, 

desse modo, volta a valer a ideia de tempo absoluto de Newton. Assim, a concepção 

de tempo que a TRR nos apresenta é inovadora e desafia o nosso senso comum.   

 

3.5 A CONTRAÇÃO DO COMPRIMENTO 

Diante do exposto acima, vimos que o intervalo de tempo, medido entre a 

ocorrência de dois eventos por um observador em movimento, sofre uma alteração. 

Então, por analogia, surge uma questão: O que acontece com o comprimento de um 

objeto, quando medido por um observador em relação ao qual ele está em 

movimento? Iremos apresentar que o comprimento desse objeto sofre uma 

alteração, e isto é outra consequência dos postulados da TRR, denominada de 

contração dos comprimentos. 

Exemplificando este fato, vamos agora imaginar que Pedro e Miguel, 

desejam medir o comprimento da plataforma pela qual passa a espaçonave. Neste 

caso, como a intenção é medir o comprimento da plataforma será considerado como 

referencial de repouso o fixado na espaçonave. 

Para isso, Miguel que está em repouso na plataforma (referencial S), munido 

de um cronômetro, mede o tempo (∆) decorrido para que a espaçonave percorra 

completamente a plataforma, sabendo que a velocidade da espaçonave é constante 

e igual a �, ele conclui que a distância percorrida pela mesma é igual ao 

comprimento da plataforma, e, logo, facilmente determinada por: 

 

1)	 = �∆                                                                  (10) 
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Note que na equação acima 1)  é entendido como o comprimento próprio por 

ser medido pelo observador que está em repouso na plataforma (esse comprimento 

também poderia ser medido diretamente com uma régua, por exemplo, por esse 

observador - Miguel). 

Já Pedro, localizado na espaçonave (referencial S’), para quem a plataforma 

está movendo-se com uma velocidade em módulo igual a �, mediu um tempo igual a 

∆), para a plataforma passar por ele e concluiu que o comprimento desta em seu 

referencial era: 

 

1 = �∆)                                                      (11) 

 

Deste resultado, é importante notar que ∆), é considerado o tempo próprio 

medido no referencial de repouso. Aqui, vale lembrar que estamos medindo o 

comprimento de um corpo em movimento que é exatamente o comprimento da 

plataforma e não da espaçonave, por isso, esta é considerada o referencial de 

repouso. Substituindo o resultado obtido para a dilatação do tempo, que está 

expresso na Equação (9.0), na Equação (10), temos: 

 

1)	 = !�∆)                                                           (12) 

 

Agora, substituindo na Equação (12) o resultado obtido na Equação (11), 

vem: 

 

1)	 = !1      →     1 = 	 345                                              (13) 
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É importante observar que o resultado expresso a partir da Equação (13) 

nos fornece as seguintes conclusões: 

• Pedro que está na espaçonave observando a plataforma se 

movimentar em relação a ele medirá, para a mesma, um 

comprimento menor do que o obtido por Miguel, que esta na 

plataforma.  

• Também é importante observar que para velocidades � << �, ou 

seja, velocidades nos limites clássicos o fator de Lorentz tende a 1 e 

a Equação (13) se torna: 1 = 	1) , ou seja, não haverá diferença nas 

medidas feitas por observadores em repouso ou em movimento.  

• Outra conclusão importante é que a contração ocorre apenas na 

direção do movimento, por exemplo, apenas no comprimento da 

plataforma e não na sua altura. 

Analisando a Equação (13), percebemos que a medida feita do comprimento 

de um objeto por um observador em movimento é sempre menor do que a medida 

feita por um observador em repouso em relação a esse objeto. Diferentemente do 

que pensavam Fitzgerald e Lorentz, a contração não é absoluta, mas relativa, ou 

seja, depende do referencial utilizado nas medições. Ela não é resultante da 

interação do corpo com o éter, mas simplesmente o resultado da relatividade das 

medidas de comprimento e tempo (PERRUZO, 2012, p. 49).  

 

3.6 DINÂMICA RELATIVÍSTICA 

3.6.1 MOMENTO LINEAR RELATIVÍSTICO 

Em termos gerais, usamos as transformações de Lorentz em vez das 

Galileanas, pelo fato destas últimas não atenderem a fenômenos de natureza 

relativística. Neste sentindo, ao descrever a dinâmica de um sistema mecânico 

relativístico, temos a necessidade de nos reportar à mecânica Newtoniana, feito as 

devidas correções com as transformações de Lorentz. Um dos conceitos mais 

importantes nesta mecânica é o conceito de momento linear (também definido como 
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“quantidade de movimento”). Classicamente, temos que a definição de momento 

linear é:  

 

67 = 8�7                                                      (14) 

 

Na equação acima, o vetor que aparece sobre as letras 6 e � indicam que 

essas grandezas são vetoriais, ou seja, para serem completamente compreendidas 

necessitam de uma orientação, direção e sentido. 

 Segundo o princípio da conservação do momento linear, num sistema 

de partículas isolado, sem nenhuma força agindo sobre tal sistema, o momento do 

sistema permanece constante (PERRUZO, 2012). Ou seja: 

 

Quando dois corpos interagem o momento linear total permanece constante, 
desde que a força externa resultante que atua sobre os corpos no sistema 
de referência inercial seja igual a zero (por exemplo, quando eles formam 
um sistema isolado e existe apenas forças de interação entre eles) (YOUNG 
e FREEDMAN, 2009, p. 161). 

 

No entanto, em um sistema de referência que se move com relação a outro 

(sistemas inerciais), o princípio do momento linear, como definido pela Equação (14) 

não se conserva. Portanto, a fim de preservar a lei de conservação do momento, sua 

expressão deve ser redefinida (OLIVEIRA, 2012). Desta forma, se faz necessário 

recorrer ao princípio da relatividade restrita e às transformações de Lorentz para 

"corrigi-lo".  

Considerando o objetivo deste trabalho, não iremos fazer demonstrações a 

respeito da expressão do momento linear relativístico e, sendo assim, apenas expor-

se-á seu resultado, a saber: 

 

67 = 9�:7
�����

 �
                  (15) 
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A Equação (14) pode ser reescrita como: 

 

 67 = !8�7                                                       (16)  

 

Na Equação (16), 8 representa a massa de repouso da partícula material e 

! o fator de correção para fenômenos relativísticos. No limite para velocidades muito 

menores que a da luz (� ≪ �), o momento linear relativístico se aproxima do 

Newtoniano.  

 

3.6.2 MASSA E ENERGIA 

Examinando o conceito clássico para a energia cinética de uma partícula, 

vemos que ele viola o segundo princípio da TRR por permitir velocidades mais 

elevadas que a velocidade da luz. Assim sendo, a energia cinética definida como, 

< =	 �*8�*, não é válida na TRR. Então qual é a definição correta? Deve haver uma 

forma de redefinir a energia cinética de uma partícula de modo que esta possa ser 

aumentada sem limites enquanto sua velocidade permanecer inferior a c 

(PERRUZO, 2012, p. 70). 

A energia cinética de uma partícula no contexto relativístico, ou seja, 

deslocando-se próximo da velocidade da luz é apresentada a seguir sem 

demonstrar, pois exige conhecimento de cálculo diferencial e integral que não é o 

propósito desse trabalho. Sendo assim, apenas expor-se-á seu resultado, a saber: 

 

=& =	 9&�
���	�� �

− 	8�* = 	!8�* − 	8�*                                    (17) 
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Nesta equação 8 e � representam respectivamente a massa de repouso e a 

velocidade da partícula. Nos casos em que v << c a equação se reduz ao limite 

clássico. 

Podemos escrever a Equação (17) na forma: 

 

!8�* = 8�* +	=&                                             (18) 

 

Nesta equação, o termo !8�*, representa a energia total da partícula; e o 

termo 8�*, é denominado energia de repouso da partícula. A energia de repouso, 

como definida acima é dada por: 

 

=) = 8�*                                                      (19)  

 

Esta equação é uma das mais conhecidas de Einstein pelo profundo 

significado físico, pois apresenta uma nova interpretação para o conceito de massa e 

inércia. De acordo com essa equação, se uma partícula ganha (ou perde) certa 

quantidade de energia E, sua massa aumenta (ou diminui) de uma quantidade = �*> , 

(CHEMAN, 2004, p. 85). 

Uma consequência dessa equação é a fusão de dois princípios 

fundamentais da Física Clássica, “o princípio da conservação da massa” e “o 

princípio da conservação da energia” em um único – o princípio da equivalência de 

massa e energia. Todavia é importante tomarmos cuidado com essa definição, pois 

essa equivalência não deve ser tomada como identidade, pois no contexto 

relativístico o aumento (ou diminuição) da massa representa apenas um efeito 

dinâmico e não um ganho (ou perda) na quantidade de matéria que constitui a 

partícula, como foi demonstrado anteriormente na Equação (17). 
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Outra consequência dessa relação massa–energia como descrita na 

Equação (18) é que uma partícula mesmo em repouso possui energia, fato este 

comprovado pela geração de energia nuclear. 

Algumas vezes é conveniente expressar a energia total da partícula em 

termos do momento linear da partícula e não da velocidade. Temos então que: 

= = !8�* e 6 = !8�. Elevando ao quadrado essas duas equações e eliminando �* 

entre elas temos: 

 

=* = 6*�* + (8�*)*                                              (20) 

 

Esta equação representa mais uma fusão importante que ocorre na 

mecânica relativística. A conservação da energia com a conservação do momento 

que na mecânica clássica são tratados de forma distinta, aqui pode ser tratado em 

uma única equação que estabelece, “se em um evento se conserva a energia 

também se conservará o momento”. Mais uma consequência dessa equação é que 

as partículas que possuem massa de repouso nula (8 = 0), irão se movimentar com 

a velocidade da luz, pois: 

 

= = 6�                                                            (21) 

 

Este fato é experimental e teoricamente comprovado, pois já foram 

determinadas três partículas de massa de repouso nula: os fótons, os neutrinos e os 

grávitons (CHESMAN, 2004). 

Em resumo, a TRR como proposta por Einstein, fundamentada sobre os dois 

postulados básicos, trouxe profundas consequências aos conceitos de comprimento, 

tempo, massa e energia. É importante notar que a TRR representa uma 

generalização da mecânica newtoniana, e para velocidades muito menores do que a 

velocidade da luz, as duas teorias se tornam equivalentes (OLIVEIRA, 2012). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA  

Neste capítulo, apresentaremos a abordagem metodologia utilizada na 

análise dos dados no presente trabalho, também, os LDs analisados e os 

referencias que foram consultados para a composição do instrumento de análise 

empregado pelo então Professor pesquisador (análise Pessoal) e pelos Professores 

questionados, na apreciação do conteúdo da TRR presente nestes LDs. 

 

4.1 A METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

Quanto à escolha da abordagem metodológica para a realização do nosso 

estudo, fomos cogitando numa metodologia que facilitasse nossa busca e, 

concomitantemente, nos desse uma base de sustentação para nossa análise e 

reflexão dos dados. Diante disso, nossa pesquisa caracteriza-se, primeiramente, 

como qualitativa, e a abordagem metodológica é o estudo de caso, pois, aborda um 

contexto específico, a análise do conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita 

presente nos LDs de Física, ou seja, de uma forma geral tem como objeto de estudo 

os LDs de expressão nacional de várias editoras (e/ou autores). 

A importância de se analisar o LD, mesmo segundo a ótica de um conteúdo 

apenas, parte da necessidade de continuar um trabalho pela importância que esse 

material possui no contexto escolar, principalmente, como aporte para a prática 

docente. 

A escolha pelo estudo de caso justifica-se por trata-se de uma estratégia de 

pesquisa, muito comum na atividade educacional. Em geral, o estudo de caso 

permite ao investigador que reúna informações sobre determinado fato ou 

fenômeno, situado em um contexto específico. Parte com o planejamento de reunir 

dados sobre um objeto de estudo para, dessa forma, conseguir um conhecimento 

mais amplo sobre esse objeto, dissipando dúvidas, elucidando questões pertinentes, 

e, sobretudo, edificando ações ou condutas posteriores (CHIZZOTTI, 2006). 
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 O estudo de caso aplica-se a uma abordagem metodológica de 

investigação, particularmente, adaptada quando se procura compreender ou 

descrever fatos e assuntos complexos, nos quais tem ao mesmo tempo diversos 

fatores. Como foi o caso da nossa análise com relação aos LDs. 

O estudo de caso visa explorar um caso singular, bem delimitado. O caso 

pode ser único e singular ou abranger vários casos. Quanto à definição para alguns 

autores o estudo de caso é uma metodologia. No entanto, para Stake (1994, p. 236) 

“não é uma escolha metodológica, mas a escolha de um objeto de estudo definido 

pelo interesse em casos individuais e não pelo método de pesquisa usado”.  

Entre os tipos de pesquisa qualitativa característicos, talvez o estudo de 

caso seja um dos mais relevantes, caracteriza-se, fundamentalmente, do ponto de 

vista da medida dos dados que ele apresenta, pelo emprego, de modo geral, de uma 

estatística simples, elementar. Para Triviños (1987) o estudo de caso: 

 

[...] não foi uma classe de pesquisa típica do modelo positivista, tão 
inclinado à quantificação das informações. Por isso, com o desenvolvimento 
da investigação qualitativa, o Estudo de Caso, que estava numa situação de 
transição entre ambos os tipos de investigação, constituiu-se numa 
expressão importante desta tendência nova na pesquisa educacional 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 133).  

 

O estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

que se analisa profundamente. Esta definição determina suas características que 

são dadas por duas circunstâncias: 

 

Por um lado, a natureza e abrangência da unidade. Esta pode ser um 
sujeito. Por exemplo, [...] a opinião dos professores, dos colegas etc. Em 
segundo lugar, também a complexidade do Estudo de Caso está 
determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu 
trabalho ao investigador. Um enfoque a-histórico, reduzido às características 
culturais de um meio específico no qual se insere a unidade em exame, de 
natureza qualitativa-fenomenológica, é menos complexo, sem dúvida, que 
uma visão na qual se observa o fenômeno em sua evolução e suas relações 
estruturais fundamentais (TRIVIÑOS, 1987, p. 134).  
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O importante é lembrar que no estudo de caso, nem as hipóteses, nem os 

esquemas de inquisição estão aprioristicamente estabelecidos, a complexidade do 

exame aumenta à medida que se aprofunda no assunto. Este tem uma marca pela 

implicação do sujeito no processo e pelos resultados do estudo, exige severidade 

maior na objetivação, originalidade, coerência e consistência das ideias.  

Dessa forma, o caso é estudado para que se tenha uma melhor 

compreensão acerca dele (SERRANO, 1998), por isso, pela realização dele, 

objetivamos compreender e analisar os LDs de Física a partir de sete professores 

participantes, para, posteriormente, entendermos alguns critérios de seleção dos 

LDs.  

Para Yin (2005) o estudo de caso se adapta, quando o pesquisador é 

confrontado com situações complexas, ou seja, quando a dificuldade de identificar 

as importantes variáveis, sendo utilizado por muitos pesquisadores apenas na fase 

exploratória de investigação. No entanto, isso não quer dizer que o estudo de caso 

não seja um método de investigação adequado para a fase de investigação 

propriamente dita. 

Além disso, Yin (2005, p.32) evidencia que “o estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real”. Para a análise em questão, o estudo de caso se adapta muito 

bem, tendo em vista nosso objetivo: fazer análise do conteúdo da Teoria da 

Relatividade Restrita presentes nos LDs do ensino médio, tratando-se de um 

conteúdo relativamente novo. Lembrando que para Ponte (1994), o estudo de caso 

trata-se de uma: 

 

[...] investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única em 
muitos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 
característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global do 
fenômeno de interesse (PONTE, 1994, p.2).  

 

A adoção do método do estudo de caso é adequada quando são propostas 

questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha 
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baixo controle de uma situação que, por sua natureza, está inserida em contextos 

complexos (YIN, 2001). A análise de um tema presente em um determinado LD, por 

exemplo, é caso da proposta da questão de pesquisa do tipo “como”. 

A realização de um estudo de caso não é uma tarefa fácil (YIN, 2010). Sua 

realização exige dedicação e frequentemente os resultados estão sujeitos às 

críticas. Para Silva e Benegas (2010), o estudo de caso, foi estereotipado por vários 

anos, como o método de ciência social mais pobre. Sendo que os pesquisadores 

que utilizavam deste método eram enxergados como aqueles que, em suas 

investigações, não realçavam precisão, objetividade e rigor suficiente para uma 

pesquisa de nível.  

O método do estudo de caso é uma abordagem qualitativa, podendo ser 

utilizado para coleta de dados de pesquisa qualitativa em educação e/ou ensino. 

Apesar das críticas que fazem a este método, como por exemplo, os dados podem 

ser facilmente distorcidos pelo investigador, pois segundo os críticos nesse método 

existe a ausência de rigor. Contrapondo a este fato, concordamos com Yin (2001) 

que tais exemplos podem estar presentes em outros métodos de investigação 

científica e o estudo de caso trata-se também de um método de investigação 

científica. 

Segundo Hammond (2001), os casos devem ser arquitetados mediante 

informações qualitativas e quantitativas a respeito de um determinado tema (no caso 

em questão, a temática se refere à análise dos LDs com relação a um conteúdo de 

Física Moderna). O estudo de caso tem com objetivo descrever, analisar e avaliar 

situações, fenômenos ou fatos, que possa proporcionar conhecimento acerca do 

objeto estudado e comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso 

(PONTE, 1994; MERRIAM, 1998),  

A escolha da amostra no estudo de caso tem um sentido muito particular 

(BRAVO, 1998). Sabemos que a triagem da amostra é fundamental, pois constitui o 

núcleo da investigação, no entanto a investigação baseada num estudo de caso não 

se baseia numa amostragem (STAKE, 1995). O processo de escolha de dados no 

estudo de caso recorre a várias técnicas próprias da investigação qualitativa, 

nomeadamente o diário de bordo, o relatório, a entrevista, o questionário e a 
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observação. Sendo que o uso destes diferentes instrumentos constitui em diferentes 

tipos de obtenção de dados, os quais podem proporcionar a possibilidade de 

cruzamento de informação. No nosso caso, os dados foram obtidos através de 

questionários aplicados a professores de Física do ensino médio, num total de sete, 

e através da própria observação do pesquisador.  

Quanto às técnicas de escolhas dos dados mais comuns no estudo de caso 

são as observações, entrevistas ou questionários. Sendo estas escolhidas de acordo 

com a meta a ser cumprida (BELL, 1989). No nosso caso escolhemos a observação 

do investigador e um tipo de questionário que foi aplicado aos professores. 

No que diz respeito ao questionário, tem-se que este é frequentemente 

utilizado em estudos de caso. Por exemplo, utiliza-se o questionário quando se 

pretende ter acesso a um número elevado de sujeitos dentro do estudo. Também é 

possível dizer que o questionário pode ser utilizado no caso em que se tem um 

conjunto de questões em que os sujeitos precisam de um tempo relativamente 

grande para uma análise melhor do caso e o registro dessa análise é dado por 

escrito, que no nosso estudo foi o conhecimento das opiniões dos professores, sem 

a intervenção direta do investigador. 

Em qualquer investigação que não seja baseada na observação de sujeitos, 

as informações podem ser obtidas usando questionários. Devemos salientar que no 

nosso estudo, dentre os questionários deixados com vários professores, a maioria 

não se dispôs a realizar muito esforço para nos fornecer informações. Mesmo 

tentando explicar a razão da necessidade das respostas, pois a explicação poderia 

vencer a barreira da falta de vontade para responder. Assim sendo, diante das 

dificuldades enfrentadas na obtenção de resultados, tivemos apenas um número 

mínimo de questionários respondidos. 

Às vezes o estudo de caso é conhecido como uma estratégia de 

investigação de triangulação (STAKE, 1995). Essa denominação diz respeito à 

necessidade de triangulação, uma necessidade para confirmar a validade dos 

resultados, que pode ser feito utilizando várias fontes de dados (YIN, 1994). 

A triangulação ou a técnica da triangulação tem por objetivo principal abarcar 

a máxima descrição, explicação e compreensão do foco em estudo, devendo 
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enfatizar que tais suportes teóricos, complexos e amplos, não os tornam fáceis 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 138). Denzin (1984), identifica quatro tipos de triangulação: (1) 

de fontes de dados (triangulação de dados); (2) entre avaliadores ou investigadores 

diferentes (triangulação de pesquisadores); (3) de perspectivas sobre o mesmo 

conjunto de dados (triangulação da teoria); (4) de métodos (triangulação 

metodológica). Dentre esses quatro tipos o nosso estudo segue uma combinação de 

triangulações do tipo (1) e do tipo (2), pois temos que as fontes de dados 

provenientes dos professores podem se confrontar com os dados do investigador e, 

neste confronto, os diferentes observadores podem detectar desvios derivados da 

influência do fator investigador. 

De tudo isso, deve-se entender que o estudo de caso é um meio de 

organizar os dados preservando o caráter unitário do objeto estudado (GOODE e 

HATT, 1979, p. 422). 

Para análise, foram utilizadas 09 (nove) coleções de LDs de Física do ensino 

médio, que foram analisados e sugeridos pelo Governo Federal através do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD – 2012) que empregou, para sua 

análise, as diretrizes educacionais para o ensino médio, estabelecidas através das 

orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB 9394/96).  

O conteúdo a ser trabalhado no desenvolvimento deste estudo foi a Teoria 

da Relatividade Restrita tema abordado dentro do estudo da Física Moderna que se 

constitui num objeto de estudo relativamente novo dentro do ensino na educação 

básica. Nesse estudo, buscamos verificar se os LDs oferecem, na sua abordagem 

do conteúdo, condições para que ocorra de forma adequada a transformação do 

saber disponível em saber aprendido dentro do conteúdo da TRR, levando em 

consideração que, o estudo desta, requer certa abstração, mudança conceitual, e se 

constitui num marco histórico para as ciências, em especial, a Física. Para isso 

devendo-se compreender, que o saber sábio é transformado em saber a ensinar por 

meio de uma transposição didática, mediada por um conjunto de fatores de ordem 

político-social. Em seguida, este saber é apresentado nos LDs, para que juntamente 

com a participação efetiva dos professores, seja adaptado e transformado em saber 

disponível (saber a ensinar). 
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A escolha de um tema de Física Moderna se explica por vários motivos, 

dentre os quais, o fato desta apresentar uma pressão “histórico-social” em seus 

conteúdos, e ser relativamente novo no ensino básico, já que, apenas recentemente, 

vem sendo abordado nos LDs. Dentro do referido objeto de estudo, a escolha do 

tema TRR justifica-se por apresentar certo grau de abstração, já que aborda um 

nível de conteúdo que não está relacionado diretamente à vida cotidiana dos 

estudantes de nível básico, além desse fato, o ferramental matemático que é 

necessário para compreensão da TRR, enquanto ciência, necessita de certo cuidado 

na transposição do saber sábio para saber a ensinar. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

A análise teve como referência as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes no nível médio. Para isso, adotaremos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) e a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), que são os 

programas que norteiam as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes ao 

final da educação básica. Diante das habilidades evidenciadas nesses documentos, 

teremos na importância da linguagem, na interpretação e aplicação como meios 

facilitadores no estudo da Física, em particular no ensino da TRR. 

Para análise da abordagem do conteúdo citado, utilizaremos, além desses 

destaques, outras sugestões de critérios de análise dos LDs de ciências como as de 

Zorzi, (2006); Ferreira e Salles (2004) e Dominguini e Ortigara (2010). Na nossa 

análise, estabelecemos como critérios de observação10 os de Souza e Germano 

(2009) e os de Carrilho Sobrinho (2009).  

Para a análise histórica, adotaremos como referências os trabalhos de 

Laurinda Leite (2002) e Nascimento (2011), cujo fundamental foi análise sobre o 

conteúdo histórico num LD, e o de Dominguini (2011), que analisou como os LDs de 

Física apresentam questões históricas de evolução da Física Moderna. Já com 

relação às propostas de atividades nos LDs utilizaremos como referências Wuo 

(2000) e Núñez (2003). 

                                                           
10 Os critérios de observação estão listados nos Quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1: Critérios de observação dos Livros Didáticos de Física utilizados como referência 

para análise do conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita. 

ITEM DESCRIÇÃO 

 A 
Clareza e coerência Verificou através deste quesito, se o material apresenta o tema de 

forma clara, e qual a estrutura utilizada na apresentação dos 
conceitos físicos.  

 B 
Aplicações Analisou-se se o material discute aspectos da Relatividade Restrita 

relacionados com aplicações tecnológicas e científicas tais como: 
Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

 C 
Dimensão social  Buscou-se identificar relações entre o conteúdo e questões sociais 

atuais, tais como: o marco da Relatividade Geral e a mudança do 
pensamento científico para a sociedade em geral.  

 D 
Aspectos epistemológicos 
da construção da ciência 

Examinou-se a existência de contextualizações sobre o 
desenvolvimento interno da ciência, bem como sobre a relação entre 
esse desenvolvimento e aspectos sociais.  

 E 
Interdisciplinaridade A interdisciplinaridade entre as diferentes ciências, sugerida tanto no 

enfoque CTS como nos PCN+.   

 F 
Estímulo ao prazer pessoal 
de compreender e/ou 
conhecer.  

Analisou-se aqui, expressões textuais de incentivo à curiosidade, ao 
aprendizado e à imaginação, na tentativa de alimentar uma 
satisfação.  

G. 
Apresentação da física 
como cultura 

Buscou-se identificar a percepção da Física como parte da tentativa 
humana de interpretar o mundo, e sua articulação com outros 
saberes e expressões, como arte e literatura.  

 H 
Informações sobre a 
Relatividade restrita  

Verificou-se se havia informações e/ou análises sobre a contribuição 
em conhecer tal conteúdo. 

 I 
Orientações para 
aprofundamento 

Verificou-se a orientação a outra fonte como a internet que possa 
ampliar a abordagem iniciada (publicações e/ou sites). 

Fonte: Souza e Germano (2009, p. 4) 
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Quadro 02: Critérios de observação dos Livros Didáticos de Física, com relação ao conteúdo 

da Teoria da Relatividade Restrita, tendo como referência para a análise os aspectos 

históricos da ciência. 

ITEM DESCRIÇÃO 

 A 
Perspectiva processual e 
social da Ciência. 

O livro proporciona uma perspectiva da Ciência como um processo 
social em construção. 

 B 
Evolução Conceitual  O livro apresenta a evolução histórica dos conceitos importantes, 

realçando as concepções errôneas históricas.  

 C 
O Papel dos Cientistas O livro cita os cientistas que se destacaram na construção dos 

conhecimentos tratados. Possui leituras biográficas sobre os cientistas 
mais relevantes para o campo em estudo.  

 D 
O Papel da Comunidade 
Científica  

O livro faz referências ao papel da comunidade científica.  

Fonte: Modificado de Carrilho Sobrinho (2009, p. 71) 

 

 

 

Quadro 03: Critérios de observação dos Livros Didáticos de Física, com relação ao conteúdo 

da Teoria da Relatividade restrita para análise das propostas de atividades. 

CRITÉRIOS DE OBSERVAÇÃO: PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 A  
Apresenta questões relacionadas com os conteúdos. 

 B 
Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. 

 C 
Possui atividades que estimulem à criticidade.  

 D  
Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais. 

 E 
Apresenta atividades problematizadoras. 

 F  
Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. 

Fonte: Souza e Germano (2009, p. 4) 

 

Estabelecidos esses critérios de observação para os LDs em relação ao 

conteúdo da TRR, após estes serem analisados receberam uma classificação de 

acordo com o número de itens observados que será assim determinada: 

Potencialmente Significativo, Significativo, Parcialmente Significativo ou Pouco 

Significativo. A seguir descrevemos as características de cada termo. 
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O Livro Didático Potencialmente Significativo será aquele capaz de orientar 

os processos do desenvolvimento da personalidade integral do estudante, em que a 

ciência abordada dialogue com outros tipos de saberes, presentes no cotidiano 

escolar. Constituir-se-á em uma obra aberta, problematizadora da realidade, que 

dialoga com a razão para o desenvolvimento do pensamento criativo. Nesta obra, a 

ciência deve ser apresentada como fruto da construção humana, socialmente e 

historicamente contextualizada, e não como um produto fechado, fruto da mente 

brilhante de um gênio. Dessa forma, um livro potencialmente significativo estará em 

pleno acordo com as orientações contidas na LDB e nos PCNs.  

Neste sentido, deixamos claro que o contexto social contemporâneo tem um 

trilhar que nos direciona a uma característica primordial no ensino de física: que os 

conteúdos devam estar vinculados às questões sociais, políticas, éticas, à 

construção de sentidos e à capacidade de contínuo aprendizado pelos estudantes 

(CAVALCANTE, 1999).  

Assim sendo, dentro de nossa análise, o LD que apresentar, nos critérios 

analisados com SIM, na sua maior parte (com, no mínimo onze critérios e máximo 

de dezoito critérios) esse foi classificado como “Livro Significativo”, em toda parte 

(dezenove critérios) esse será classificado como “Livro Potencialmente Significativo”. 

Já o livro em que será observado um mínimo de oito critérios e máximo de dez 

critérios este será classificado como “Livro Parcialmente Significativo” e aquele que 

tiver o número observado de critérios menor que oito será classificado como “Livro 

Pouco Significativo”. 

Como dito anteriormente, além da nossa análise, procuraremos fazer essa 

mesma análise só que na visão dos professores de Física do ensino médio. Para 

isso, utilizamos de um questionário que conta no Apêndice X. Como sabemos da 

carga horária de trabalho dos professores da educação básica, tentamos reunir um 

grupo de pelo menos 07 (sete) professores do componente curricular, de escolas 

localizadas em diferentes cidades de municípios circunvizinhos à cidade de Taperoá 

– PB, ou seja, da região do cariri paraibano, para fazer a mesma análise. Nesse 

grupo, cada professor analisou todos os critérios acima descritos (nos quadros 1, 2 e 

3) do LD que utiliza em sala de aula, para que os resultados apresentados possam 

ser confrontados na intenção de ter uma fiel opinião sobre o caso proposto. 
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Nesta análise, pedimos aos professores que façam observações, 

comentários e/ou sugestões que acharem necessários para o melhoramento da 

abordagem do conteúdo tratado, no sentido de:  

• Auxiliar no preparo e planejamento de suas aulas; 

• Favorecer a aquisição dos conhecimentos; 

• Favorecer a formação didático-pedagógica; 

• Auxiliar na avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

De posse desses dados, procuramos verificar qual ou quais dos LDs de 

Física atendem aos critérios por nós estabelecidos e quais deles contemplam as 

observações realizadas pelos professores, no sentido de caracterizá-lo de acordo 

com nossa classificação.  

Neste contexto, os LDs de Física a serem analisados (ver Apêndice A), em 

sua totalidade foram aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - 

2012).  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste trabalho foram analisados nove (09) LDs de Física que são utilizados 

por professores e estudantes da etapa final da educação básica brasileira. Os LDs 

analisados fazem parte das coleções sugeridas pelo Governo Federal através do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - 2012). Dessas coleções, foi analisado 

apenas o 3º volume por ser este que retrata o tema considerado.  

Na Tabela 1, listamos os LDs analisados no nosso estudo. Nesta tabela, 

apresentamos em ordem alfabética os títulos que analisamos. Os mesmo serão 

doravante, no decorrer do corpo do texto, denominados por letras, de A a I., sendo 

que a escolha da letra correspondente a cada LD será dada aleatoriamente e não 

segue a ordem destes na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Especificação dos Livros Didáticos analisados. Tema: Teoria da Relatividade 
Restrita. 

TÍTULO AUTOR/EDITORA/ANO DE PUBLICAÇÃO 

Compreendendo a Física Alberto Gaspar. 1ª ed. Editora Ática, São Paulo 
– 2011. 

Conexões com a Física Blaidi Sant’Anna, et al. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. 
Editora Moderna, São Paulo – 2010. 

Curso de Física Antonio Maximo Ribeiro da Luz; Beatriz 
Alvarenga Álvares. 1ª ed. Editora Scipione, São 
Paulo – 2011 

Física Ricardo Helou Doca; Gualter José Biscuola; 
Newton Villas Bôas. 1ª ed. Editora Saraiva, São 
Paulo – 2010. 

Física Aula por Aula Claudio Xavier; Benigno Barreto. 1ª ed. Editora 
FTD, São Paulo – 2010. 

Física em Contextos – Pessoal – Social – 
Histórico 

Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira, et al. 1ª 
ed. Editora FTD, São Paulo – 2010 

Física – Ciência e Tecnologia. Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto 
Ferraro; Paulo Antonio de Toledo Soares. 2ª ed. 
Editora Moderna, São Paulo – 2010. 

Física para o Ensino Médio Luis Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto. 1ª ed. 
Editora Saraiva, São Paulo – 2010. 

Quanta – Física ‘Carlos A. Kantor & et al. 1ª ed. Editora PD, São 
Paulo – 2010. 
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A seguir, na tabela 2, apresentamos os critérios a serem obedecidos para 

análise de todos os LDs, de acordo com a categoria preestabelecida dentro do 

estudo da TRR. Nossos critérios, embora sirvam para analisar o LD como todo, 

tratará, como já mencionado, apenas de um conteúdo, o da TRR. No entanto, esses 

critérios foram elencados tomando com ponto de partida que o mesmo possa ser um 

recurso que tenha criatividade, que possa possibilitar situações de aprendizagem 

tanto em sala de aula como fora dela, de uma forma diferenciada, que leve em 

conta, mesmo que de forma propedêutica, à formação do cidadão crítico e 

participativo.  

Assim, cada livro analisado foi classificado com uma letra (A, B, C, D, E, F, 

G, H e I). E os itens das quatro categorias analisadas foram indicados por a letra X 

(maiúscula) utilizada para demarcar cada um dos itens observados, ficando em 

branco os itens não observados e indicados por PS os itens observados apenas de 

forma parcial ou superficial.  

Os LDs selecionados, foram tratados separadamente mesmo que em alguns 

casos houvesse falhas e acertos semelhantes entre eles, como será apresentado na 

análise a seguir. Ao final de cada análise, será dada uma classificação do LD de 

acordo com o que foi descrito no capítulo 4, ou seja, da Tabela 3. 

Devemos lembrar que estamos analisando o LD e propondo classificações, 

tomando como referência apenas um conteúdo, ou seja, a TRR, que como já 

frisamos anteriormente, é um conteúdo relativamente novo. Dizer se um LD é bom 

ou ruim, vai depender do professor ou dos professores que irão utilizá-los. 

Deste modo, pautados pelo referencial teórico discutido no capítulo 4, 

passaremos agora a uma análise pormenorizada dos LDs, segundo os critérios 

anteriormente apresentados (Tabela 2). Para isso, cada item desse capítulo foi 

dedicado a um LD, ou seja, os itens 5.1 a 5.9, correspondendo aos LDs de A a I, 

respectivamente, em que a análise foi dada pelo investigador e/ou pesquisador. Já o 

item 5.10, temos as análises de 07 (sete) dos 09 (nove) LDs, segundo os 

professores de Física do ensino médio. 
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Tabela 2: Apresentação do esquema dos itens analisados nos livros didáticos de acordo 
com a categoria, para o tema: Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO - LETRA 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 R
EL

A
TI

VI
D

A
D

E 
R

ES
TR

IT
A

 

Clareza e coerência - O livro apresenta o tema de forma clara, e qual a estrutura 
utilizada na apresentação dos conceitos físicos. 

 

Aplicações - O material discute aspectos da Relatividade Restrita relacionados com 
aplicações tecnológicas e científicas tais como: Sistema de Posicionamento Global 
(GPS). 

 

Dimensão social – Há relações entre o conteúdo e questões sociais atuais, tais como: 
o marco da Relatividade Restrita e a mudança do pensamento científico por parte da 
sociedade em geral. 

 

Aspectos epistemológicos da construção da ciência – Examina-se a existência de 
contextualizações sobre o desenvolvimento interno da ciência, bem como sobre a 
relação entre esse desenvolvimento e aspectos sociais. 

 

Interdisciplinaridade - A interdisciplinaridade entre as diferentes ciências, sugerida 
tanto no enfoque CTS como nos PCN+. 

 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer – Verificam-se 
expressões textuais de incentivo à curiosidade, ao aprendizado e à imaginação, na 
tentativa de alimentar uma satisfação. 

 

Apresentação da física como cultura – Apresenta uma percepção da Física como 
parte da tentativa humana de interpretar o mundo, e sua articulação com outros 
saberes e expressões, como arte e literatura. 

 

Informações sobre a Relatividade Restrita – Há informações e/ou análises sobre a 
contribuição em conhecer tal conteúdo. 

 

Orientações para aprofundamento – Há orientações concernente a outras fontes 
como a internet (sites) que possam ampliar a abordagem iniciada no referido livro. 

 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência - O livro proporciona uma perspectiva da 
Ciência como um processo social em construção. 

 

Evolução Conceptual - O livro apresenta a evolução histórica dos conceitos 
importantes, realçando as concepções errôneas históricas. 

 

O Papel dos Cientistas - O livro cita os cientistas que se destacaram na construção 
dos conhecimentos tratados. Possui leituras biográficas sobre os cientistas mais 
relevantes para o campo em estudo. 

 

O Papel da Comunidade Científica - O livro faz referências ao papel da comunidade 
científica. 

 

PR
O

PO
ST

A
S 

D
E 

A
TI

VI
D

A
D

ES
 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos   

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
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Tabela 3: Esquema de classificação dos Livros Didáticos de acordo com o número de itens 
observados. 

 CLASSIFICAÇÃO  NÚMERO DE ITENS OBSERVADOS (y 11) 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO y ≥ 19 

SIGNIFICATIVO 11 ≤ y ≤ 18 

PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO 8 ≤ y ≤ 10 

POUCO SIGNIFICATIVO y < 8 

 

 

5.1 LIVRO DIDÁTICO – A 12 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Neste aspecto, o material 

é em grande parte coerente com os itens analisados. Percebemos que o conteúdo é 

abordado de forma clara e coerente, pois o texto segue uma sequência lógica 

procurando apresentar alguns impasses que levaram ao desenvolvimento do tema 

analisado, obedecendo, assim, uma ordem que facilita o entendimento do mesmo. 

No início do capítulo, há um quadro que remete à dimensão social do conteúdo, 

buscando apresentar, mesmo que modestamente, a Física como resultado da 

tentativa humana de interpretar o mundo, fazendo uma articulação desta ciência com 

outras áreas do conhecimento. No final do capítulo, é feita uma referência a uma 

aplicação tecnológica relacionada ao conteúdo em estudo.  

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Nesta categoria, o LD se 

mostrou incoerente, pois dos quatro itens analisados apresentou apenas um, e de 

forma superficial. Observou-se que ao longo do texto são citados os cientistas que 

mais se destacaram no estudo da TRR, e apenas uma única leitura bibliográfica é 

apresentada. Não faz referência ao papel da comunidade científica, nem tão pouco 

                                                           
11 A letra “y” representa a soma dos itens observados de forma parcial ou total. 
12 Ao final das considerações sobre o livro A será apresentada uma tabela indicando os itens analisados e 
observados nessa análise. 
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aborda a evolução histórica dos conceitos físicos, desta forma, compromete a 

perspectiva da ciência como um processo social em construção. 

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Nesta categoria, observou-se que o 

LD apresenta um número suficiente de questões relacionadas ao conteúdo, embora 

não tenha sido observada, ao longo do texto, atividades que possibilitem à 

cooperação e o trabalho em grupo; nem tão pouco que remetam a pressupostos de 

natureza ética, política, social ou que estimulem à criticidade do estudante. Porém, 

observou-se, dentre as questões apresentadas, que algumas contribuem para 

alimentar a curiosidade dos alunos. 

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: Nesta dimensão, o LD se mostrou útil, 

mesmo diante da ausência de alguns itens anteriormente analisados. Assim sendo, 

percebemos que o livro em questão favorece os aspectos de avaliação da 

aprendizagem, aquisição de conhecimento e planejamento das aulas.  

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO DIDÁTICO - A 

O LD apresenta o tema em análise no capítulo 12 (antepenúltimo capítulo) 

do 3º volume, nas páginas 298 a 317, sendo assim um total de 19 (dezenove) 

páginas completamente dedicadas ao estudo da TRR. Sendo 05 (cinco) destas 

páginas destinadas a um tópico de título “Conhecendo um pouco mais”, em que são 

apresentadas, além de outros itens, uma leitura bibliográfica e uma aplicação 

tecnológica relacionada ao conteúdo. 

Na análise deste LD, embora não tenha sido observado ao longo do texto 

itens que julgamos de relevante importância para um aprendizado sólido dentro do 

conteúdo em análise, como por exemplo: Informações sobre a Relatividade Restrita; 

Orientações para aprofundamento; Perspectiva processual e social da ciência e 

Evolução conceitual, julgamos, de forma geral, que este apresenta-se 

“PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO” para o estudo do conteúdo da TRR, tendo em 

vista que o mesmo contempla 43,5% dos itens propostos nesta análise, ou seja, 

foram observados 10 (dez) itens de um total de 23 (vinte e três) analisados. 
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A Tabela 4 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo 

com cada categoria para o LD A, tendo como referência o conteúdo da Teoria da 

Relatividade Restrita.  

 

Tabela 413: Itens analisados e observados no Livro Didático – A, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - A 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 
Aplicações  X 

Dimensão social  X 

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura  PS 
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento   

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 

LI
VR

O
 

Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 
X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

 

                                                           
13 Deste ponto em diante será omitida a definição dos itens constantes na tabela 2. 
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5.2 LIVRO DIDÁTICO – B 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: No que se refere aos itens 

analisados, nessa categoria, observamos que o LD se mostrou irrelevante para o 

estudo do tema, pois, dos itens considerados, verificamos que foram observados 

apenas o que se refere a: clareza e coerência e orientações para aprofundamento. 

Verificou-se, assim, que o texto apresenta um significado lógico, mesmo diante da 

superficialidade com que é abordado o conteúdo, o que deixou lacunas que 

comprometem o aprendizado do mesmo.  

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Nesta categoria, a exemplo 

da anterior, o LD se mostra irrelevante, pois foi observado neste, apenas de forma 

parcial, o item que retrata o papel dos cientistas, pois, são apenas citados, mas não 

é apresentada nenhuma leitura bibliográfica dos mesmos, o que compromete o 

entendimento dos aspetos históricos da ciência.  

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Observou-se que o LD apresenta ao 

final de cada tópico um conjunto de questões referentes ao conteúdo em estudo, 

dentre as quais algumas devem ser respondidas em grupos e outras de modo 

individual. Verificamos também a existência de atividades que são coerentes com os 

itens que se referem ao estímulo ou ao desafio da curiosidade dos estudantes e ao 

trabalho em grupo, não sendo, portanto, coerente com nenhum dos outros itens 

analisados.  

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: No que se refere a essa categoria, o LD 

mostrou-se parcialmente satisfatório para o preparo e planejamento das aulas, pois 

foi observado que sozinho não é suficiente para esse fim. No que diz respeito aos 

demais itens analisados nessa categoria, o LD mostrou-se incoerente. 

A Tabela 5 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo 

com cada categoria para o LD B, tendo como referência o conteúdo da TRR. 
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Tabela 5: Itens analisados e observados no Livro Didático – B, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - B 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 

 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO DIDÁTICO – B 

O LD apresenta-se dividido em duas unidades sendo o tema em análise 

abordado na unidade 2 que é composta por 07 (sete) capítulos. O conteúdo aqui 

analisado é apresentado no quinto capítulo dessa unidade entre as páginas 203 a 

211, contando, assim, com um total de 38% das páginas do capítulo escrita acerca 

deste.  

Observou-se que o texto é desenvolvido em tópicos, de forma que no início 

de cada um deles é apresentada a abordagem teórica, em seguida, em um quadro 
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“Veja mais” é apresentado o desenvolvimento matemático referente a este. Ao final 

de cada um destes tópicos, o LD conta com um conjunto de atividades em um 

quadro “Faça sua parte”, para ser desenvolvida em grupos e, em seguida, em outro 

quadro intitulado “Sua parte” apresenta um número significativo de questões sobre o 

tópico abordado.  

Ainda no final do capítulo, em um quadro intitulado “DICA”, são 

apresentadas algumas sugestões de leituras para aprofundamento dos temas ali 

tratados: Alice no País de Quantum, de Robert Gilmore; O Mágico dos Quarks, de 

Robert Gilmore e o Incrível Mundo da Física Moderna, de George Gamov.  

Em resumo, observamos ao longo do texto a ausência de itens de suma 

importância para o entendimento e apropriamento do conteúdo. De forma geral, o 

LD contemplou apenas 30,4% dos itens analisados, ou seja, 07 (sete) itens de um 

total de 23 (vinte e três) o que culmina com a classificação de “POUCO 

SIGNIFICATIVO” para o estudo da TRR. 

 

5.3 LIVRO DIDÁTICO - C14 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: De forma geral, nessa 

categoria, o LD analisado não atende aos pré-requisitos necessários para o estudo 

da TRR tendo em vista que, na análise dos itens desta, observamos que o mesmo 

apresentou apenas um texto escrito de forma lógica onde se buscou deixar nítida a 

estrutura utilizada na apresentação do conteúdo. 

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: No texto, observamos que é 

descrita uma evolução histórica dos conceitos mais importantes para o estudo do 

tema, embora, não faça menção às concepções errôneas acerca do mesmo. 

Também observamos que são citados os principais cientistas que se destacaram no 

estudo da TRR, mas não é apresentada nenhuma leitura bibliográfica destes.  

                                                           
14 A Tabela 6 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo com cada categoria para o LD C, 
tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita.  
 



108 

 

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Neste aspecto, o livro apresenta um 

considerável número de questões relacionadas ao conteúdo em estudo. 

Observamos que o texto é apresentado na forma de tópicos e ao final de cada um 

deles são apresentados quadros intitulados “Elabore as resoluções” e “Elabore em 

casa” que contém certo número de questões acerca de cada tópico apresentado. 

Nesta categoria, não foi observado nenhum dos itens que concerne às atividades 

propostas. 

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: De forma geral, e tomando como referência 

os itens analisados nesta categoria, o livro apresentou-se pouco útil para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, pois o mesmo favorece o 

preparo e planejamento das aulas e auxilia no processo de aquisição de 

conhecimentos e de avaliação dos estudantes apenas de forma parcial.  

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – C 

O LD aqui analisado apresenta seu conteúdo dividido em 06 (seis) unidades 

contemplando um total de 20 (vinte) capítulos. Na sexta unidade temos 03 (três) 

capítulos e o conteúdo, objeto dessa análise, ocupando todo o capítulo 18 (dezoito) 

desta unidade, sendo compreendido entre as páginas 322 a 343, assim totalizando 

21 páginas totalmente destinadas ao estudo deste. 

Na análise deste material, foi observada a ausência de itens importantes 

para a compreensão da TRR. A título de exemplificação, na categoria destinada ao 

“Estudo da Teoria da Relatividade” não observamos uma relação dos fatos históricos 

sobre essa teoria e suas implicações sociais ou aplicações tecnológicas 

relacionadas, ficando, assim, ausente questões que atendam a interdisciplinaridade. 

Ainda na categoria “Aspectos históricos da ciência”, notamos a ausência de leituras 

bibliográficas e de um tratado minucioso da evolução conceptual da ciência.  

Diante do exposto, e de acordo com a Tabela 3, o LD pode ser classificado 

como “ POUCO SIGNIFICATIVO” para o estudo da TRR, pois o mesmo contempla 

07 (sete) itens dos 23 (vinte e três) analisados apresentando assim um percentual de 

30,4%.  
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Tabela 6: Itens analisados e observados no Livro Didático – C, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - C 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento   

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  PS 

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

 

5.4 LIVRO DIDÁTICO - D 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Na análise dos itens 

referentes a essa categoria, observamos que o texto aqui analisado apresentou-se 

parcialmente claro, pois houve omissão de itens que favorecem a compreensão total 

do mesmo, embora tenha sido escrito de forma coerente. Notamos a presença de 

uma imagem que faz referência a um quadro que foi utilizado para representar as 

deformações de espaço e tempo, o que remete a uma tentativa de apresentar uma 
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relação da Física com outras áreas do conhecimento humano, mesmo não tendo 

sido citado ao longo do texto. Observamos, também, uma referência à aplicação do 

tema, embora esta tenha sido feita em um quadro denominado “Física no cotidiano”, 

apenas no final do capítulo.  

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Em relação aos itens 

analisados nessa categoria, observou-se que o livro atende apenas há um deles, e 

de forma superficial, o que deixa o texto irrelevante em relação ao estudo dos 

aspectos históricos da ciência. Nesta análise, observamos que são citados alguns 

dos principais cientistas que contribuíram para o desenvolvimento do estudo da 

TRR, embora apresente uma única leitura bibliografia.  

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Nesta categoria, observamos que o 

livro apresenta um número insuficiente de questões acerca do conteúdo analisado. 

Estas são apresentadas em um quadro denominado “exercício de fixação”. No final 

da abordagem do conteúdo. Os demais itens dessa categoria não foram observados 

no texto.  

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: Tendo em vista os itens aqui analisados e a 

forma como a TRR foi apresentada neste livro, observamos que o mesmo não se 

apresenta útil para o cumprimento de sua função didático pedagógica concernente 

ao tema analisado. 

A Tabela 7 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo 

com cada categoria para o LD D, tendo como referência o conteúdo da Teoria da 

Relatividade Restrita.  
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Tabela 7: Itens analisados e observados no Livro Didático – D, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - D 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  PS 

Aplicações  X 
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura  PS 
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento   

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 

 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – D 

O LD em análise apresenta seu conteúdo distribuído ao longo de quatro (4) 

unidades, com 09 (nove) capítulos ao todo, sendo, o tema aqui analisado, tratado na 

última unidade no capítulo 09 (nove) nas páginas 334 a 341. Aqui, é importante 

notar que todo o capítulo está compreendido entre as páginas 334 a 395, o que 

corresponde a aproximadamente 11,4% do capítulo destinado ao tema da TRR. 

A partir da análise acima apresentada, percebemos que o desenvolvimento 

do conteúdo no referido LD ficou bastante comprometido tendo em vista a falta de 
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itens de relevante importância para uma compreensão total deste. A título de 

exemplificação, podemos citar a ausência de aspectos relacionados a dimensão 

social, relação entre o desenvolvimento da ciência e questões sociais e a 

apresentação da ciência como um processo social em construção. Além desses 

fatos, notamos também como fator que contribui para esse fim, a omissão de um 

trato mínimo do ferramental matemático associado ao conteúdo da TRR e o reduzido 

número de questões apresentadas sobre esta. 

Talvez uma justificativa para a ausência de itens tão relevantes se deva a 

uma recomendação dada pelo autor logo no início do capítulo, pois ele recomenda 

que o leitor veja algumas seções do livro de volume 1, da referida coleção, onde 

alguns itens, referentes ao tema analisado já foram abordados. Somando-se isso às 

notas que o autor apresenta no apêndice G sobre o conteúdo, que também não 

contribuem para a mudança do quadro acima descrito. 

De modo geral, e considerando apenas o 3º volume da coleção aqui 

analisado, julgamos que este é “POUCO SIGNIFICATIVO” para o estudo da TRR, 

pois este apenas contemplou 21,7% dos itens analisados sendo, desta forma, 

observados apenas 05 (cinco) itens de um total de 23 (vinte e três) analisados. 

 

5.5 LIVRO DIDÁTICO - E 15 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Nesta categoria, 

verificamos que o LD E contempla mais de 50% dos itens analisados, sendo o texto 

apresentado com significado lógico, onde é delineada uma evolução do 

conhecimento cientifico como parte da tentativa humana de conhecer o mundo. Há 

também relações do conteúdo com outras áreas do conhecimento humano, o que 

proporciona uma apresentação interdisciplinar do mesmo. Deste modo, mesmo 

tendo sido notada a ausência de itens importantes para o estudo da TRR, a 

compreensão do conteúdo não ficou totalmente comprometida.  

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Nesta categoria, foi 

observado que o LD E também contempla mais de 50% dos itens analisados. 
                                                           
15 A Tabela 8 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo com cada categoria para o LD E, 
tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita. 
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Observou-se que são citados os principais cientistas que se destacaram no estudo 

da TRR, embora apresente uma única leitura bibliográfica. Notamos, também, que o 

texto contempla o item “Evolução conceptual” e, mesmo que de forma parcial, o item 

“Perspectiva processual e social da ciência”. 

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Foi observado que o LD E conta 

com um número razoável de questões sobre o conteúdo no final do capítulo. Em 

quadros intitulados “Explorando o assunto”, também no final do capítulo, é 

apresentado um conjunto de atividades que estimulam a curiosidade dos estudantes 

e que podem ser desenvolvidas em grupo.   

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: Mesmo não apresentando alguns itens 

importantes para o estudo da TRR, o LD E apresenta-se relevante para o preparo e 

planejamento das aulas, pois favorece a aquisição de conhecimentos e auxilia no 

processo de avaliação dos estudantes e na formação didático-pedagógica.  

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – E 

O volume do LD analisado apresenta seu conteúdo dividido em 03 (três) 

unidades, sendo, o tema em análise, abordado na terceira unidade no capítulo 12 

(doze) entre as páginas 355 a 371. É importante mencionar que todo este capítulo 

está compreendido entre as páginas 338 a 395, onde são abordados outros temas, 

assim sendo, apenas 28% destas destinadas ao estudo da TRR. Aqui, é importante 

notar que entre as páginas 349 e 355 é apresentada uma discussão sobre as várias 

tentativas para detectar a existência do éter.  

Na análise aqui apresentada, notamos que o LD E teve itens observados em 

todas as categorias, embora alguns apenas de forma parcial. Percebemos também a 

ausência de itens de relevante importância para o estudo e compreensão da TRR, 

tais como: Aplicação, Aspectos epistemológicos da construção da Ciência, 

Informações sobre a Relatividade Restrita, Expressões de estímulo a curiosidade e 

sobre o Papel da comunidade científica. Porém, foi observado ao longo do corpo do 

texto, citações com suas respectivas referências que podem ser utilizadas como 

fonte para aprofundamento e, no final do capítulo, em um quadro “Outras Atividades” 

uma referência ao livro – A Evolução da Física – de Albert Einstein e Leopold Infeld.   
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É importante observar que o LD aqui analisado apresenta também no final 

do capítulo, 05 (cinco) páginas com exercícios proposto sobre todo o conteúdo 

abordado no capitulo, onde são tratadas questões acerca da TRR. Ainda apresenta 

um quadro intitulado “Outras atividades”, relacionando o conteúdo em análise com 

outras ciências – arte.  

Assim sendo, diante do aqui exposto, mesmo tendo percebido a ausência de 

itens relevantes ao estudo da TRR, percebemos que o LD E pode ser classificado 

como “SIGNIFICATIVO”, pois o mesmo contemplou 65,2% dos itens analisados, ou 

seja, um total de 15 (quinze) itens de 23 (vinte e três) analisados. 

 

5.6 LIVRO DIDÁTICO - F16 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Na análise do LD F notou-

se a ausência de itens importantes dessa categoria, embora o conteúdo seja 

apresentado de forma clara e coerente, o que lhe confere um significado lógico. O 

livro conta com alguns exemplos de aplicação que estão relacionados ao enfoque 

Ciência Tecnologia e Sociedade - CTS. 

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Em relação aos itens 

analisados nessa categoria, observamos, apenas de forma superficial, o item que se 

refere ao papel dos cientistas, pois são citados os mais importantes, embora não 

sejam apresentadas leituras bibliográficas destes.  

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: O LD apresenta ao longo do texto 

quadros com questões referentes a cada tópico discutido e ao final do capítulo 

apresenta um conjunto considerável de questões sobre a TRR. Foi observada 

também a presença de atividades, para serem desenvolvidas em grupo, que 

desafiam e estimulam a curiosidade. 

                                                           
16

 A Tabela 9 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo com cada categoria para o LD F, 
tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita.  
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CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: O LD apresenta-se parcialmente útil para 

planejamento e preparo das aulas, pois, auxilia em alguns aspectos aqui analisados 

o aprendizado dos estudantes sobre a TRR. 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – F 

O LD em análise tem seu conteúdo distribuído em 05 (cinco) unidades 

abrangendo 19 (dezenove) capítulos, sendo, o tema aqui analisado, abordado no 

capítulo 17 (dezessete) entre as páginas 345 a 357, totalizando 60% do capítulo 

destinado ao estudo do tema.  

Na análise, observamos a ausência de itens de relevante importância para a 

compreensão da TRR nas categorias “Estudo da Teoria da Relatividade Restrita” e 

“Aspetos históricos da Ciência”. Notamos que o LD F não apresenta uma relação 

entre a TRR e a mudança de concepção da sociedade em geral a respeito do 

desenvolvimento da ciência, como também não faz relações entre esta e outras 

formas de saber - arte e literatura; nem tão pouco apresenta informações sobre a 

importância em conhecer tal conteúdo. Neste sentido, ainda é notado que o texto é 

desenvolvido de forma que a ciência é apresentada como um produto pronto e 

acabado sem resaltar o progresso social em sua construção. Em relação à TRR, 

apresenta apenas as principais conclusões sobre o conteúdo sem fazer menção à 

sua evolução conceptual ou ao papel da comunidade científica. 

Diante do exposto, percebemos que o livro apresenta-se “PARCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO” para o estudo do tema analisado, pois foram observados em sua 

análise apenas 10 (dez) itens o que corresponde a 43,4% do total analisado.        
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Tabela 8: Itens analisados e observados no Livro Didático – E, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - E 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   
Dimensão social  PS 

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  X 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura  X 
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência  PS 

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 
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Tabela 9: Itens analisados e observados no Livro Didático – F, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - F 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações  X 
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento   

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

5.7 LIVRO DIDÁTICO - G 17 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Nesta categoria, o LD 

apresenta-se coerente, pois abrange, mesmo de forma parcial, um número de itens 

que contribuem para o aprendizado do tema analisado. Neste, o texto é apresentado 

de forma lógica, embora sejam descritos apenas os resultados obtidos, omitindo 

discussões sobre as principais contribuições para o desenvolvimento do estudo da 

TRR. Observamos também uma referência à aplicação e uma sugestão de leitura 

que procura relacionar o conteúdo com outras ciências – arte, o que culmina com 

uma busca pela interdisciplinaridade na abordagem do tema em análise.   

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Nesta categoria, o LD 

apresentou-se incoerente, pois, dos itens aqui analisados, foi observado, apenas de 

forma parcial, o que concerne ao papel dos cientistas, sendo citados apenas os 

nomes que figuram com maior importância para o estudo da TRR, embora não 

tenham sido observadas leituras bibliográficas sobre estes cientistas. 

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Nesta categoria observamos que o 

LD apresenta no final do capítulo um número considerável de questões relacionadas 

ao conteúdo, como também foram observados quadros com atividades que desafiam 

ou estimulam a curiosidade do estudante e que podem ser desenvolvidas em grupo.  

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: O material apresenta-se parcialmente útil 

para planejamento e preparo das aulas, pois, haja vista que auxilia em alguns 

aspectos aqui analisados, na aquisição de conhecimento e no processo de avaliação 

da aprendizagem dos estudantes. 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – G 

O LD aqui analisado possui 05 (cinco) unidades, sendo seu conteúdo 

distribuído em 14 (quatorze) capítulos. O tema em análise é apresentado na quinta 

unidade no capítulo 13 (treze) entre as páginas 312 e 319, com sugestões de 

leituras entre as páginas 326 e 328, correspondendo, assim, a um percentual de 

55,5% das páginas do capítulo destinadas ao estudo da TRR. 

                                                           
17

 A Tabela 10 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo com cada categoria para o LD G, 
tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita.  
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Observamos, no texto aqui analisado, que este apresenta um significado 

lógico, embora seja notada a omissão de itens importantes para uma compreensão 

mais geral da TRR como, por exemplo, o desenvolvimento histórico do conteúdo, 

suprimindo, dessa forma, informações importantes sobre a contribuição dos 

cientistas para o desenvolvimento da TRR e as implicações sociais causadas de 

forma geral na sociedade pelo conhecimento deste tema. Deste modo, o texto faz 

apenas referência aos trabalhos dos principais cientistas sem que seja discutido, de 

forma mais clara, as concepções errôneas acerca dos conceitos mais importantes 

que contribuíram para o estudo. 

Durante o desenvolvimento do texto o que vimos foi uma preocupação enorme 

por parte do autor em apresentar a matemática envolvida no estudo da TRR. Essa 

mesma preocupação aparece no final do capítulo quando o autor em um quadro 

“Leitura” apresenta em sua grande maioria os itens assinalados na categoria “Estudo 

da Teoria da Relatividade Restrita”. 

Diante do exposto, o livro apresenta-se “SIGNIFICATIVO” para o estudo da 

TRR, pois foram observados em sua análise 12 (doze) itens o que corresponde a 

52,1% do total analisado.        

 

5.8 LIVRO DIDÁTICO - H 

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Nesta categoria, 

observou-se que o LD em análise apresenta um texto escrito de forma clara e 

coerente, pois os tópicos que versam acerca do conteúdo da TRR são organizados 

em ordem crescente de importância, o que facilita a compreensão do mesmo.  No 

texto, ainda foi observado a presença de quadros que tratam de aplicação 

tecnológica e sugestão de leituras – livros, para aprofundamento. Nota-se também, 

no texto, boxes que procuram dar um tratamento interdisciplinar ao conteúdo. 

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Nesta categoria dos itens 

aqui analisados, o LD se mostrou coerente apenas com o que se refere ao papel dos 

cientistas, pois observamos que o mesmo cita os nomes dos mais importantes 

apresentando leituras bibliográficas sobre eles.  
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CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Observamos que o LD apresenta 

um número considerável de questões relacionadas ao conteúdo no final de cada 

tópico tratado. Observamos ainda a presença de quadros contendo atividades para 

serem trabalhadas em grupos de caráter problematizador, que desafiam e estimulam 

a curiosidade dos estudantes, sendo, uma destas, relacionada com questões éticas, 

políticas e sociais.  

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: A partir dessa análise, percebemos que o LD 

apresenta-se parcialmente útil para a maior parte dos itens aqui analisados, sendo 

apenas incoerente no tocante à formação didático pedagógica, pois não observamos 

a presença de itens que contribuam para esse fim. 

A Tabela 11 apresenta os itens analisados e os itens observados, de acordo com 

cada categoria para o LD H, tendo como referência, o conteúdo da TRR. 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – H 

O LD, aqui analisado, apresenta seu conteúdo dividido em duas unidades 

contendo um total de 08 (oito) capítulos. O tema é abordado no capítulo 05 (cinco) 

entre as páginas 226 a 248, compreendendo assim 88% das páginas do capítulo 

acerca da temática em análise. 

O texto é desenvolvido abordando os tópicos mais importantes sobre o 

estudo da TRR, embora não tenha sido observada uma abordagem que referencie 

um desenvolvimento interno da ciência, realçando, assim, as implicações causadas 

pelo conhecimento dessa teoria, tanto nos aspectos sociais, quanto científico. 

Também é notada, no texto, a ausência de um desenvolvimento histórico da TRR 

que busque descrever a ciência como um processo social em construção, realçando 

dessa maneira as concepções errôneas existentes ao longo da história, que 

culminaram para o desenvolvimento do estudo da mesma. 

Observamos, ainda, uma preocupação com a apresentação matemática da 

TRR o que se reflete na quantidade de questões sobre o tema que é apresentado 

tanto no final de cada tópico, como no final do capítulo. 

De forma geral, mesmo diante da ausência de itens relevantes para o estudo 

do tema aqui analisado, como citamos acima, observamos que o texto atende a 
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56,5% dos itens analisados, ou seja, 13 (treze) itens de um total de 23 (vinte e três), 

o que, de acordo com nossa análise, classifica o LD como “SIGNIFICATIVO” para o 

estudo do tema aqui analisado.   

 

Tabela 10: Itens analisados e observados do Livro Didático – G, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - G 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 
Aplicações  X 

Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura  PS 
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 
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Tabela 11: Itens analisados e observados do Livro Didático – H, com relação ao conteúdo da Teoria 
da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO- H 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 
Aplicações  X 

Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   
Apresentação da física como cultura   

Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  X 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais. X 

Apresenta atividades problematizadora. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

5.9 LIVRO DIDÁTICO - I 18  

CATEGORIA - ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA: Nesta categoria, o LD 

analisado se mostrou incoerente para a maior parte dos itens analisados. 

Observamos que o texto foi escrito de forma clara e coerente, porém notamos a 

ausência de itens importantes para uma compreensão do desenvolvimento – social e 

                                                           
18

 A Tabela 12 apresenta os itens analisados e os itens observados de acordo com cada categoria para o LD I, 
tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita.  
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científico – da TRR. Assim sendo, nesta categoria foram observados apenas os 

itens: Clareza e coerência e Orientações para aprofundamento.  

CATEGORIA - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIÊNCIA: Verificamos, nesta 

categoria, que o texto é descrito de forma que apresenta – mesmo que 

modestamente – a evolução histórica dos conceitos científicos a respeito da TRR. 

Notamos, também, que são citados os nomes dos principais cientistas que se 

destacaram no estudo do tema, embora seja apresentada apenas uma única leitura 

bibliográfica.   

CATEGORIA - PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Nesta categoria, o LD mostrou-se 

irrelevante para o estudo da TRR, pois, o mesmo apresenta apenas um pequeno 

número de questões relacionadas ao conteúdo no final do capítulo. É importante 

destacar que não foi observada nenhuma proposta de atividade que atendesse aos 

itens aqui analisados.    

CATEGORIA - UTILIDADE DO LIVRO: O LD apresenta-se parcialmente útil para 

planejamento e preparo das aulas, pois, o mesmo auxilia, em alguns aspectos aqui 

analisados, o aprendizado dos estudantes sobre a TRR. 

IMPRESSÃO SOBRE O LIVRO – I 

O conteúdo do LD, aqui analisado, apresenta-se dividido em 04 (quatro) 

unidades que compreende 19 (dezenove) capítulos, sendo que o tema em análise 

ocupa todo o capítulo 17 (dezessete) da quarta unidade que está compreendido 

entre as páginas 234 a 244.  

Nesta análise, observamos que o texto apresenta a TRR como um produto 

pronto e acabado, dando ênfase maior para o ferramental matemático, sem ressaltar 

o longo caminho percorrido por todos aqueles que contribuíram para o seu 

desenvolvimento.  

Observamos, assim, que o texto foi desenvolvido de forma que suprimiu 

informações de relevante importância sobre o estudo dessa teoria. Deste modo, não 

observamos, no texto, um desenvolvimento interno da ciência que destaque as 

implicações causadas pelo desenvolvimento da TRR, tanto nos aspectos sociais, 

quanto nos aspectos científicos. Também é notada no texto a ausência de um 
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desenvolvimento histórico que busque descrever a ciência como um processo social 

em construção, realçando, dessa maneira, as concepções errôneas existentes ao 

longo da história, que culminaram para a compreensão do tema em estudo.  

De forma geral, diante da ausência de itens de importância tão relevante 

para o estudo da TRR, como observamos na análise acima, concluímos que o LD I 

se mostrou “PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO” para o estudo do tema aqui 

analisado, pois o mesmo atendeu a apenas 34,7% dos itens analisados, constando 

em um total de 08 (oito) itens de 23 (vinte e três) analisados. 

 

Tabela 12: Itens analisados e observados do Livro Didático – I, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO DIDÁTICO - I 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   

Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   
Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   

Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  PS 

O Papel dos Cientistas  PS 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 
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5.10 COMPARAÇÕES SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS ANALISAD OS 

A partir das análises apresentadas, percebemos que os LDs apresentam 

semelhanças entre si no que diz respeito tanto à presença, quanto a ausência dos 

itens analisados. Tal constatação é perceptível ao nos determos sobre a Tabela 13 

que apresenta o comparativo da análise dos LDs acerca do conteúdo da TRR. 
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Tabela 13: Comparativo dos itens analisados e dos itens observados nos Livros Didáticos 
para o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita. 

COMPARATIVO DAS ANÁLISES  

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

Li
vr

o 
– 

A
 

Li
vr

o 
– 

B
 

Li
vr

o 
– 

C
 

Li
vr

o 
– 

D
 

Li
vr

o 
– 

E 

Li
vr

o 
– 

F 

Li
vr

o 
– 

G
 

Li
vr

o 
– 

H
 

Li
vr

o 
- I

 

ES
TU

D
O

 D
A

 R
EL

A
TI

VI
D

A
D

E 
R

ES
TR

IT
A

 

Clareza e coerência  X X X PS X X X X X 

Aplicações  X   X  X X X  

Dimensão social  X    PS     

Aspectos epistemológicos da construção 
da ciência  

         

Interdisciplinaridade  PS    X PS PS PS  

Estímulo ao prazer pessoal de 
compreender e/ou conhecer  

         

Apresentação da física como cultura  PS   PS X  PS   

Informações sobre a Relatividade 
Restrita  

         

Orientações para aprofundamento   X   X  X X X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 Perspectiva processual e social da 

Ciência  
    PS     

Evolução Conceptual    PS  X    PS 

O Papel dos Cientistas  PS PS PS PS PS PS PS X PS 

O Papel da Comunidade Científica           

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 Apresenta questões relacionadas com os 
conteúdos  

X X X X X X X X X 

Possui atividades em grupo que estimulem 
à cooperação. 

 X   X X X X  

Possui atividades que estimulem à 
criticidade. 

         

Possui atividades relacionadas com 
questões éticas, políticas ou sociais. 

       X  

Apresenta atividades problematizadoras.        X  

Apresenta atividades que desafiem ou 
estimulem a curiosidade. 

 X   X X X X  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 

LI
VR

O
 

Auxilia no preparo e planejamento de 
suas aulas 

X X X  X X X X X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X  X  X X X X X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
    X     

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos 
estudantes 

X  X  X X X X X 
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De forma geral, observamos que em todos os LDs analisados a TRR é 

tratada sempre no final do 3º volume da coleção, geralmente nos penúltimos 

capítulos com exceção de um único livro (Livro Didático – D) que faz referência a 

tópicos do tema tratado em outros capítulos do 1º volume dessa coleção.  

Nos demais livros analisados, o conteúdo da TRR é apresentado de forma 

que os aspectos sociais relacionados ao desenvolvimento/ou à construção da 

ciência são completamente omitidos, o que leva a quem toma conhecimento desse 

conteúdo, através desses LDs, a pensar que o mesmo não provocou nenhuma 

mudança na forma de pensar da sociedade em geral.  

Outra ausência gritante nos LDs analisados é a que concerne ao item 

“Informações sobre a contribuição de conhecer tal conteúdo”. Essa ausência gera no 

leitor a impressão de que este não tem importância para a sua vida, sendo, portanto, 

descartável o seu conhecimento. Deste modo, para o estudante, que possivelmente 

só terá contato com a TRR enquanto estiver no espaço escolar, a ausência desses 

itens podem comprometer, de forma relevante, a compreensão mais expressiva 

desse conteúdo. 

Observamos, ao longo de nossa análise, que há uma preocupação enorme 

dos autores em apresentar o ferramental matemático envolvido no estudo da TRR, o 

que acaba omitindo as discussões sobre os aspectos científicos e sociais 

relacionadas ao desenvolvimento desse conteúdo. Notamos, ainda, a ausência de 

referência às várias contribuições dos diversos cientistas que foram de relevante 

importância para o desenvolvimento do estudo dessa teoria. A carência dessas 

discussões acaba fazendo com que o estudante que lê o texto pela primeira vez seja 

levado a acreditar que o tema em estudo foi desenvolvido por um único cientista, 

sem que tenha havido nenhuma contribuição para tal, ou, se essas ocorreram, não 

tiveram importância significativa. 

Também é notório que alguns dos LDs analisados trazem referências para 

aprofundamento, geralmente são títulos de livros citados no final do capítulo, que, na 

maioria das vezes, não estão disponíveis no espaço escolar. Ressaltamos, em 

nossa análise, que não são referenciados endereços eletrônicos (sites) para que o 
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estudante possa pesquisar sobre o tema tratado e assim suprir as lacunas deixadas 

pelo texto presentes nos LDs.  

A partir do exposto até aqui, apresentamos na Tabela 14 um resumo dos 

valores em porcentagem dos itens observados na análise e a classificação geral dos 

LDs de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela 3 (no início deste capítulo) 

para o estudo da TRR. 

 

Tabela 14: Classificação final dos Livros Didáticos, segundo o número e/ou porcentagem de 
itens analisados, tendo como referência o conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita. 

LIVRO 
PORCENTAGEM DOS ITENS 

OBSERVADOS 
CLASSIFICAÇÃO 

A 43,5% PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO 

B 30,4% POUCO SIGNIFICATIVO 

C 30,4% POUCO SIGNIFICATIVO 

D 21,7% POUCO SIGNIFICATIVO 

E 65,2% SIGNIFICATIVO 

F 43,4% PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO 

G 52,1% SIGNIFICATIVO 

H 56,5% SIGNIFICATIVO 

I 34,7% PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO 

 

A seguir, serão apresentadas as análises dos LDs utilizados pelos 

Professores questionados acerca do tema, TRR. Esta análise tem, por finalidade, 

obter dados para uma comparação com a análise realizada pelo Professor 

Pesquisador19 visando consolidar a classificação descrita na tabela 14 quanto aos 

LDs aqui analisados.   

 

                                                           
19 Deste ponto em diante, denominada por Pessoal, sempre que necessário.  
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5.11 ANÁLISES DOS LIVROS DIDÁTICOS SEGUNDO OS PROFE SSORES DE 

FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

Esta análise dos Professores, com relação aos LDs, consistiu no conjunto de 

07 (sete) Professores. Sendo que cada Professor analisou um LD. Assim, as 

análises de cada um dos LDs, neste item, foram dadas por investigadores diferentes. 

Mesmo assim podemos utilizar o método da triangulação, levando em consideração 

que nossa pesquisa foi caracterizada como um estudo de caso. Assim, os 

Professores foram classificados, também, por letras de A a F. No entanto, os LDs 

mantiveram a mesma letra da análise do pesquisador, para facilitar a compreensão 

advindas das  comparações. 

 

5.11.1 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO D PELO PROFESSOR A   

Nesta análise, o Professor A identifica no LD analisado um texto escrito de 

forma lógica onde se encontra uma apresentação da evolução conceptual do 

conteúdo e informações sobre a importância de conhecer a TRR. Esse texto auxilia 

no preparo e planejamento das aulas e possui uma apresentação do conteúdo que 

favorece a formação didático-pedagógica.  De acordo com os itens assinalados, o 

texto apresenta questões relacionadas ao conteúdo e atividades que desafiam e 

estimulam a curiosidade do estudante. 

Observações feitas pelo Professor A sobre o LD D: 

� No que se refere ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“A pesar de ser um livro que não valoriza de forma satisfatória 

a ciência enquanto um processo de construção social traz uma boa 

quantidade de atividades experimentais que, mesmo limitadas as 

observações contribuem para reduzir a dicotomia teórica e pratica”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 
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“Resalto que, não só o livro que adotamos, mas também, os 

demais que conheço, não exploram de forma satisfatória a relação 

ciência – tecnologia – sociedade. Com relação a Física Moderna 

entendo que os mesmos não trazem de forma atrativa conteúdos 

relacionados aos efeitos biológicos das radiações, a física dos raios X. 

Portanto, necessitamos de livros que proporcionem de forma mais 

significativa uma aproximação entre o conteúdo e a realidade do 

aluno”. 

 

Tabela 15: Itens analisados e observados do Livro Didático – D, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor A. 

LIVRO DIDÁTICO - D 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   

Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   
Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   

Informações sobre a Relatividade Restrita  X 

Orientações para aprofundamento   

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas   

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
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5.11.2 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO F PELO PROFESSOR B   

Foi observado, pelo professor B, que o livro aborda o tema levando em 

consideração a dimensão social do conteúdo, citando aplicações e orientações para 

aprofundamento. Já no que concerne aos aspectos históricos da TRR o LD 

analisado apresenta o item relativo ao papel dos cientistas, e à evolução processual 

e social da ciência. 

Ainda foi identificada nessa análise a presença de questões relacionadas ao 

conteúdo e atividades problematizadoras que estimulam a curiosidade do estudante. 

De acordo com o Professor B, este é um material que auxilia no preparo e 

planejamento das aulas e favorece a formação didático-pedagógica. 

Observações feitas pelo Professor B sobre o LD F: 

� No que se refere ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“O livro adotado em nossa escola  (grifo meu) foi outro, mais o 

que foi enviado foi o que esta assinalado (fizemos a escolha e 

recebemos outro)”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

“Como foi citado anteriormente o livro adotado em nossa escola 

não foi o da escolha, os textos não são bem claros, as vezes tenho que 

recorrer a outras fontes. Em fim não estou satisfeito com o livro 

adotado”. 

A Tabela a seguir apresenta os itens analisados e observados do LD – F, 

com relação ao conteúdo da TRR pelo Professor B. 
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Tabela 16: Itens analisados e observados do Livro Didático – F, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor B. 

LIVRO DIDÁTICO - F 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   

Aplicações  X 
Dimensão social  X 

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade  X 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência  X 

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas  X 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 

 

 

5.11.3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO G PELO PROFESSOR C  

O Professor C, nesta análise, destaca no texto expressões de estímulo em 

conhecer/compreender a TRR como também orientação para aprofundamento. O 

texto é escrito obedecendo a uma evolução conceptual do conteúdo onde é 

apresentado o papel dos cientistas. Ainda é notada, no texto, a presença de 

questões relacionadas ao conteúdo e atividades problematizadoras que estimulam 

ou desafiam a curiosidade do estudante. 
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Desta forma, de acordo com o Professor C, o LD G favorece a aquisição de 

conhecimento e auxilia na avaliação de aprendizagem do estudante. 

A Tabela a seguir apresenta os itens analisados e observados pelo 

Professor C do LD – G, com relação ao conteúdo da TRR. 

 

Tabela 17: Itens analisados e observados do Livro Didático – G, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor C. 

LIVRO DIDÁTICO - G 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   

Aplicações   
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer  X 

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas  X 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

Observações feitas pelo Professor C sobre o LD G: 
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� No que se refere ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“Por conter uma variedade de questões que procura aprimorar 

os conhecimentos dos alunos”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

“No que refere-se ao livro adotado pela escola seria bom se 

trouxesse mais informações históricas sobre os conteúdos e os 

cientistas que tanto contribuíram para os avanços tecnológicos até os 

dias de hoje”. 

 

5.11.4 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO B PELO PROFESSOR D   

O LD aqui analisado apresenta o conteúdo da TRR destacando a evolução 

conceptual do conteúdo citando fontes para aprofundamento. No texto, são 

apresentadas questões relacionadas ao conteúdo e atividades problematizadoras, 

além de atividades que estimulam ou desafiam a curiosidade do estudante. 

Desta forma, este livro apresenta-se, para o Professor D, como um material 

que proporciona a formação didático-pedagógica.  

Observações feitas pelo Professor D sobre o LD B: 

� No que concerne ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“A escolha não foi feita por mim, quando comecei lecionar a 

escolha do livro já havia sido feita”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

“No estudo da física, é este um dos poucos livros que conheço 

que traz uma abordagem a teoria da relatividade restrita, mesmo que 

de forma resumida. Acho porem, que os alunos apresentam um nivel 
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ainda a quem para ter acesso a tal conhecimento, pois muitos têm 

dificuldades em equações simples, haja vista o fator de Lorentz, acho 

um pouco difícil ser aplicado”. 

A Tabela a seguir apresenta os itens analisados e observados do LD – B, 

com relação ao conteúdo da TRR pelo Professor D. 

 

Tabela 18: Itens analisados e observados do Livro Didático – B, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor D. 

LIVRO DIDÁTICO - B 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   
Aplicações   

Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   
Apresentação da física como cultura   

Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas   

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
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5.11.5 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO H PELO PROFESSOR E  

De acordo com o Professor aqui questionado, este livro atende a todos os 

itens que estão inscritos na categoria “Aspectos Históricos da Ciência”. O texto 

apresenta, também, expressões de estímulo em compreende/conhecer o conteúdo e 

orientações para aprofundamento.  

Na categoria proposta de atividades, o livro atende a maior parte dos itens 

analisados, exceto aos referentes às atividades que apresentem questões éticas, 

políticas e sociais, e às que desafiam ou estimulam a curiosidade do estudante. 

Quanto à utilidade do livro, de acordo com o professor E, este só não se apresenta 

útil para favorecer a aquisição de conhecimentos.     

Observações feitas pelo Professor E sobre o LD H: 

� No que se refere ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“O livro citado possui teorias mais claras”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

“O livro citado não apresenta atividades claras (atividades que 

de imediato, o aluno compreenda-o). Também as atividades 

apresentadas no livro tem textos longos, o que faz compreender, 

menos ainda, por parte dos alunos”.  

A Tabela a seguir apresenta os itens analisados e observados do LD – H, 

com relação ao conteúdo da TRR pelo Professor E. 
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Tabela 19: Itens analisados e observados do Livro Didático – H, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor E. 

LIVRO DIDÁTICO - H 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   

Aplicações   
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer  X 

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência  X 

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas  X 

O Papel da Comunidade Científica  X 

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X 

Possui atividades que estimulem à criticidade. X 

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 

 

 

5.11.6 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO C PELO PROFESSOR F  

Ao analisar o LD C, o Professor F observou que este apresenta um texto de 

forma clara e coerente, apresentando, assim, um significado lógico. O conteúdo da 

TRR é apresentado de forma que percebemos a relação existente entre o 

desenvolvimento desta teoria e os aspectos sociais, evidenciando, portanto, a 

mudança do pensamento científico e da sociedade em geral, após o conhecimento 

da TRR.  
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Ainda no que alude à categoria “Estudo da Teoria da Relatividade Restrita” 

foi observado a presença de aplicações tecnológicas e de orientações para 

aprofundamento. De acordo com o Professor F, o texto apresenta uma abordagem 

interdisciplinar.  

No texto, não foi observado, pelo Professor F, nenhum dos itens referentes à 

categoria “Aspectos Históricos da Ciência”. Já em relação as proposta de atividades, 

observou-se que este apresenta questões sobre o conteúdo e atividades 

problematizadoras.  

Em resumo, e tomando como referência os itens anteriormente analisados, o 

Professor F julga o livro útil, pois favorece a aquisição de conhecimento ao 

estudante.  

Observações feitas pelo Professor F sobre o LD C: 

� No que alude ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“É um livro que é doado pelo governo para o aluno, que mais 

facilita a compreensão dos conteúdos”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

“Na minha opinião, apesar do livro apresentar, algumas 

curiosidades, o que na verdade prevalece são informações que apenas 

podem ser transmitidas para os alunos sem muitas novidades práticas”.  

A tabela 20, a seguir, apresenta um resumo dessa análise. 
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Tabela 20: Itens analisados e observados do Livro Didático – C, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor F. 

LIVRO DIDÁTICO - C 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações  X 
Dimensão social   

Aspectos epistemológicos da construção da ciência  X 

Interdisciplinaridade  X 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer   

Apresentação da física como cultura   
Informações sobre a Relatividade Restrita   

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual   

O Papel dos Cientistas   

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras. X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 

 

 

5.11.7 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO F PELO PROFESSOR G  

Evidenciou-se, através da análise feita pelo Professor G, no LD F, que a 

categoria “Estudo da TRR,” apresenta um texto com significado lógico no qual o 

conteúdo da TRR é estruturado de forma que leva em consideração as mudanças 

causadas no pensamento da sociedade, em geral e pelo conhecimento do tema em 

estudo. No texto também foi observado pelo Professor G a existência de expressões 
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textuais, de incentivo a curiosidade, orientações para aprofundamento e informações 

que levam a uma melhor contribuição para o conhecimento do conteúdo da TRR.  

Dos itens analisados na categoria “Aspectos Históricos” foram observados: 

Evolução Conceptual do Conteúdo e o Papel dos Cientistas. Já na categoria 

“Proposta de Atividades”, o Professor G identifica a existência de questões 

relacionadas com o conteúdo e atividades que desafiam e estimulam a curiosidade 

dos estudantes. 

De acordo com o descrito acima para LD F, e tomando como referência os 

itens propostos na categoria “Utilidade do Livro”, este só não atende ao item – 

formação didático pedagógica.  

Observações feitas pelo Professor G sobre o LD F: 

� No que se refere ao livro escolhido, o Professor justificou sua 

escolha dizendo que:  

“A obra apresenta linguagem clara e objetiva sobre os aspectos 

(conceitos) da Física, além de demonstrar um relevante grau de 

contextualização”. 

 

� No final da análise, em um espaço reservado para as 

observações sobre os itens anteriores, o Professor anotou: 

O professou questionado nada anotou neste espaço 

Na tabela 21 esta representa a análise como descrita acima. 
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Tabela 21: Itens analisados e observados do Livro Didático – F, com relação ao conteúdo da 

Teoria da Relatividade Restrita pelo Professor G. 

LIVRO DIDÁTICO - F 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS 
OBSERVADOS 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X 

Aplicações   
Dimensão social  X 

Aspectos epistemológicos da construção da ciência   

Interdisciplinaridade   

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer  X 

Apresentação da física como cultura  X 
Informações sobre a Relatividade Restrita  X 

Orientações para aprofundamento  X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência   

Evolução Conceptual  X 

O Papel dos Cientistas  X 

O Papel da Comunidade Científica   

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  

Possui atividades que estimulem à criticidade.  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais.  

Apresenta atividades problematizadoras.  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
 

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X 
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5.12 COMPARAÇÕES ENTRE AS ANÁLISES DOS LIVROS DIDÁT ICOS: 

PESSOAL E A DOS PROFESSORES 

Pelas análises acima citadas – a do Pesquisador e/ou Pessoal e a dos 

Professores – observamos que, embora não haja correspondência total entre elas, 

em algumas categorias, alguns itens foram igualmente observados. Verificamos 

também que, mesmo não sendo em sua totalidade, os livros analisados 

apresentaram a mesma quantidade de itens observados nas duas análises, o que 

levou a uma mesma classificação, já que esta foi atribuída apenas pela quantidade 

de itens observados. 

Não sendo o nosso objetivo fazer juízo de valor sobre as análises realizadas 

pelos Professores, mas na busca por critérios que validem a nossa análise, faremos 

algumas considerações apenas como forma de esclarecer possíveis pontos de 

convergência e divergência entre elas. Assim sendo, passamos a uma comparação 

pormenorizada entre as análises. 

 

5.12.1 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR A 

O Professor A analisou o livro designado por D e observou, nesta análise, 

que este contemplou 07 (sete) itens o que corresponde a 30,4% dos itens 

analisados. De acordo com essa observação e com o que foi descrito no início do 

capítulo, na tabela 3, este livro recebeu a classificação “POUCO SIGNIFICATIVO” 

para o estudo da TRR. Aqui, é importante destacar que esta foi a mesma 

classificação atribuída pela análise Pessoal só que nesta foi observado apenas 05 

(cinco) itens ou 21,7% do total analisado. 

Dessa forma, o que difere uma análise da outra é o fato de em comum 

apresentarem apenas os itens “clareza e coerência” e “questões relacionadas com 

os conteúdos”, nos demais itens analisados são completamente divergentes, embora 

levem à mesma classificação para o LD D. 

Em mais um comparativo ente as análises, não concordamos com o 

Professor A quando este identifica no texto informações sobre a relatividade e 
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evolução conceptual como descritos no questionário. Ainda discordamos dessa 

análise no que se refere à apresentação de atividades, pois ao longo do texto não 

encontramos atividades de nenhum caráter como os descritos nos itens analisados. 

Mais uma vez, discordamos no que se refere a utilidade do LD D, pois o conteúdo 

descrito neste não atende aos itens apresentados nessa categoria.  

A seguir, apresentamos na Tabela 22, os itens observados na análise 

Pessoal e do Professor A com relação ao LD D. 

 

5.12.2 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR B 

Ao analisar o LD F, o Professor B observou que este contemplou 11 (onze) 

itens o que corresponde a um total de 47,8% do total analisado. Este livro foi então 

classificado como “SIGNIFICATIVO” para o estudo da TRR, quando tomamos como 

referência esta análise. Essa classificação difere da atribuída pela análise Pessoal, 

pois de acordo com esta o livro foi classificado como “PARCIALMENTE 

SIGNIFICAIVO” para o estudo da TRR, tendo em vista que foram observados 

apenas 10 (dez) itens do total, ou seja, 43,4%. Assim, percebemos que estas duas 

análises são divergentes em relação à classificação do LD analisado, embora 

apresente alguns itens observados em comum.  

Deste modo, não concordamos com a análise do Professor B quando ele 

afirma que este LD apresenta o conteúdo da TRR com aspectos de dimensão social, 

perspectiva processual e social da ciência, e, no que se refere a apresentação de 

atividades problematizadoras. Em fim, não encontramos no LD F orientações para 

aprofundamento, como descrito no questionário, e julgamos que, apesar de ser 

pouco significativo para o estudo da TRR, este livro favorece a aquisição de 

conhecimento e avaliação de aprendizagem, embora que parcialmente, o que 

diverge também da análise do Professor entrevistado. 

A seguir, apresentamos na Tabela 23, os itens observados na análise 

Pessoal e na do Professor B com relação ao LD F. 
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Tabela 22: Itens analisados e observados do Livro Didático – D, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor A. 

LIVRO DIDÁTICO - D 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
  

A
 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 
PE

SS
O

A
L 

 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X PS 
Aplicações   X 

Dimensão social    

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    

Interdisciplinaridade    

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer    
Apresentação da física como cultura   PS 

Informações sobre a Relatividade Restrita  X  

Orientações para aprofundamento    

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência    

Evolução Conceptual  X  

O Papel dos Cientistas   PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.   

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas 
ou sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras.   

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a 
curiosidade. 

X  

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X  

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
  

Favorece a formação didático-pedagógica 
X  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
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Tabela 23: Itens analisados e observados do Livro Didático – F, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor B. 

LIVRO DIDÁTICO - F 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
 

B
 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 
PE

SS
O

A
L 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   X 

Aplicações  X X 

Dimensão social  X  

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    
Interdisciplinaridade  X PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou 
conhecer  

  

Apresentação da física como cultura    

Informações sobre a Relatividade Restrita    

Orientações para aprofundamento  X  

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência  X  

Evolução Conceptual    

O Papel dos Cientistas  X PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, 
políticas ou sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras. X  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a 
curiosidade. 

X X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 X 
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5.12.3 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR C 

O LD analisado pelo Professor C foi, no corpo desse texto, denominado por 

G. Ao analisar este LD, de acordo com os critérios preestabelecidos, o mesmo 

identificou como sendo 09 (nove) o número de itens observados, totalizando assim 

39,1% do total de itens analisados. Com esse número de itens observados, o LD G 

foi classificado como “PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO”, como descrito na tabela 

3.  

Em nossa análise – Pessoal – este LD foi classificado como 

“SIGNIFICATIVO” para o estudo da TRR, pois foram observados 12 (doze) itens, 

totalizando 52,1% do total analisado. Observamos, deste modo, que as análises são 

divergentes quando consideramos a classificação final do livro, apesar de 

apresentarem itens em comum. 

Nesta análise, a título de exemplificação, o Professor C observou a presença 

de expressões textuais, de estimulo ao prazer de conhecer a TRR e uma descrição 

da evolução conceptual da TRR, que são itens que não foram observados pela 

análise Pessoal no corpo do texto do LD G.  

De forma geral, notamos a ausência de itens importantes nessa análise que 

corroboram com os itens anteriormente observados como, por exemplo, o que se 

refere ao preparo e planejamento das aulas, clareza e coerência, apresentação da 

Física como cultura e Aplicação. Dessa forma, julgamos que no geral a análise aqui 

apresentada pelo Professor C apresenta lacunas que comprometem à classificação 

final do LD G. 

A seguir, apresentamos na Tabela 24, os itens observados na análise 

Pessoal e do Professor C com relação ao LD G. 
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5.12.4 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR D 

O Professor D analisou o LD descrito por B, tendo então observado que dos 

itens analisados o mesmo contemplou apenas 06 (seis), o que corresponde a um 

total de 26,1% destes. Aqui, é importante notar que na análise denominada Pessoal 

foram observados 07 (sete) itens, o que corresponde a 30,4% do total de itens 

analisados, o que levou o LD em questão a receber a mesma classificação “POUCO 

SIGNIFICATIVO”. 

É importante destacar que, apesar de ter a mesma classificação para o LD, 

as análises são divergentes em itens específicos. Observamos que estas análises 

convergem apenas nos itens: Orientações para aprofundamento e Questões 

relacionadas com os conteúdos. Assim, de forma geral, entendemos que os itens 

que foram observados pelo Professor D não condizem com a realidade do conteúdo 

presente no LD analisado. 

A seguir, apresentamos na Tabela 25, os itens observados na análise 

Pessoal e do Professor D com relação ao LD B. 
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Tabela 24: Itens analisados e observados do Livro Didático – G, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor C. 

LIVRO DIDÁTICO - G 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
  

C
 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 
PE

SS
O

A
L 

 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   X 

Aplicações   X 

Dimensão social    

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    

Interdisciplinaridade   PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer  X  
Apresentação da física como cultura   PS 

Informações sobre a Relatividade Restrita    

Orientações para aprofundamento  X X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 Perspectiva processual e social da Ciência    

Evolução Conceptual  X  

O Papel dos Cientistas  X PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas 
ou sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras. X  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a 
curiosidade. 

X X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X X 
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Tabela 25: Itens analisados e observados do Livro Didático – B, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor D. 

LIVRO DIDÁTICO - B 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
D

 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 
PE

SS
O

A
L 

 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   PS 

Aplicações    

Dimensão social    

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    
Interdisciplinaridade    

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer    

Apresentação da física como cultura    

Informações sobre a Relatividade Restrita    

Orientações para aprofundamento  X X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência    

Evolução Conceptual  X  

O Papel dos Cientistas   PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas 
ou sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras. X  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a 
curiosidade. 

X X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
  

Favorece a formação didático-pedagógica 
X  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
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5.12.5 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR E 

O LD analisado pelo Professor E foi, no corpo deste texto, designado pela 

letra H. Dentre os itens analisados, foram observados 13 (treze) itens o que 

representa 56,5% do total analisado. Assim sendo, este LD recebeu de acordo com 

o descrito na tabela 3, a classificação de “SIGNIFICATIVO”, para o estudo da TRR. 

Essa classificação é a mesma atribuída a partir da análise Pessoal, tendo em vista 

que foi observado o mesmo número de itens.  

É importante destacar que, apesar de ter a mesma classificação para o LD, 

as análises apresentam divergências quanto à observação de itens específicos. Na 

categoria “Aspectos Históricos da Ciência” o Professor E observou a ocorrência de 

todos os itens aqui analisados, o que produz uma acentuada divergência entre as 

análises, já que, na análise Pessoal, foi observado apenas o item que concerne ao 

Papel dos Cientistas.  

Outra divergência entre as análises, é observada na categoria que trata do 

estudo da TRR, pois, dos itens observados em comum, há apenas o que trata de – 

Orientação para aprofundamento – divergindo, nos demais, da análise pessoal. Nas 

demais categorias, as análises são parcialmente convergentes. 

 Em geral, a análise do Professor E apresenta lacunas que comprometem a 

classificação do LD analisado, a título de exemplificação, nesta análise, o LD 

apresentou todos os itens referentes aos aspectos históricos e mais de 90% dos 

itens presentes na categoria proposta de atividades e utilidade do livro, mas no item 

que perguntamos se esse favorece a aquisição de conhecimento o Professor E, 

julgou negativamente. 

A seguir, apresentamos na Tabela 26, os itens observados na análise 

Pessoal e do Professor E com relação ao LD H. 
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Tabela 26: Itens analisados e observados do Livro Didático – H, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor E. 

LIVRO DIDÁTICO - H 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
 

H
 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 
PE

SS
O

A
L 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência   X 

Aplicações   X 

Dimensão social    

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    

Interdisciplinaridade   PS 

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou 
conhecer  

X  

Apresentação da física como cultura    

Informações sobre a Relatividade Restrita    

Orientações para aprofundamento  X X 

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência  X  

Evolução Conceptual  X  

O Papel dos Cientistas  X X 

O Papel da Comunidade Científica  X  

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. X X 

Possui atividades que estimulem à criticidade. X  

Possui atividades relacionadas com questões éticas, 
políticas ou sociais. 

 X 

Apresenta atividades problematizadoras. X X 

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a 
curiosidade. 

 X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
 X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
X  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X X 
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5.12.6 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR F 

O LD analisado pelo Professor F foi denominado, no corpo desse texto, pela 

letra C. Nesta análise, o Professor F observou que o LD C contempla apenas 08 

(oito) itens, o que corresponde a 34,8% do total analisado. Desse modo, tomando 

como referência o descrito na tabela 3, o LD recebeu a classificação de 

“PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO”, por este Professor.   

Observamos que a classificação atribuída ao LD C a partir da análise 

Pessoal diverge da conferida pelo Professor F. Na análise Pessoal foram 

observados apenas 07 (sete) itens, configurando 30,4% do total analisado que 

remete a classificação de “POUCO SIGNIFICATIVO” para o LD em questão. Deste 

modo, essa divergência entre as análise também ocorre em itens específicos.  

Como exemplo disso, na categoria que se refere ao “Estudo da Teoria da 

Relatividade Restrita”, as análises apresentam-se convergentes apenas para o item 

clareza e coerência, divergindo nos demais. Já na categoria que se refere aos 

“Aspectos Históricos da Ciência”, as análises não apresentaram nenhuma 

convergência, pois não foi observado pelo Professor F nenhum dos itens aqui 

relacionados. Nas demais categorias, “Proposta de atividades” e “Utilidade do Livro”, 

apenas foram observadas convergência entre as análises em um único item que diz 

respeito às questões relacionadas ao conteúdo e ao que favorece a aquisição de 

conhecimento, respectivamente. 

Entendemos, assim, que a análise do Professor F ficou comprometida pela 

ausência de itens claramente observados no texto do LD analisado e/ou pela 

presença de itens em sua análise, não observados na análise Pessoal, como é o 

caso de – Orientações para Aprofundamento, Aplicação, Aspectos epistemológicos 

da Construção da Ciência entre outros. 

A seguir, apresentamos na Tabela 27, os itens observados na análise 

Pessoal e do Professor F com relação ao LD C. 
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Tabela 27: Itens analisados e observados do Livro Didático – C, com relação ao conteúdo 
da Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor F. 

LIVRO DIDÁTICO - C 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
 

F 

PE
SS

O
A

L 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X X 

Aplicações  X  

Dimensão social    
Aspectos epistemológicos da construção da ciência  X  

Interdisciplinaridade  X  

Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer    

Apresentação da física como cultura    

Informações sobre a Relatividade Restrita    
Orientações para aprofundamento  X  

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência    

Evolução Conceptual   PS 

O Papel dos Cientistas   PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.   

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou 
sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras. X  

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade.   

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

 X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
 X 
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5.12.7 COMPARATIVO DA ANÁLISE PESSOAL COM A ANÁLISE  DO 

PROFESSOR G 

Na análise do LD F, o Professor G observou a ocorrência de 13 (Treze) 

itens, do total analisado o que corresponde a 56,5%. A partir desta análise, o livro 

recebeu a classificação de “SIGNIFICATIVO”, para o estudo da TRR. Observamos 

que esta análise difere da Pessoal, já que nesta foi observado apenas 10 (dez) itens 

do total analisado, ou seja, 43,4%. De acordo com essa análise, o LD F recebeu a 

classificação de “PARCIALMENTE SIGNIFICATIVO” para o conteúdo em estudo. 

Observamos, porém, que as análises aqui descritas levaram a classificações 

diferentes para o LD F, embora, sejam convergentes em mais de 50% dos itens 

analisados. 

Na análise realizada pelo professor G, foi observada na categoria “Estudo da 

Teoria da Relatividade Restrita” a presença dos itens: Estímulo ao prazer; 

Apresentação da Física como cultura; Informações sobre a Relatividade Restrita e 

Orientações para aprofundamento. Já na categoria “Aspectos Históricos da Ciência”, 

foi observada a presença do item Evolução conceptual. Estes itens não foram 

observados na análise Pessoal, o que levou a uma divergência entre as análises, 

tanto na classificação final, quanto nos itens observados. Entendemos, dessa forma, 

que a classificação final atribuída ao LD F pelo Professor G ficou comprometida 

diante do descrito acima.  

Diante disto, é importante destacar que, na visão do Professor pesquisador, 

o texto sobre a TRR, no LD F apresenta as principais descobertas em relação ao 

conteúdo analisado, como receitas prontas, sem ressaltar nenhuma relação destes 

com os aspectos sociais ou com as concepções errôneas acerca do tema tratado. 

Também não foi observada, no texto, por esse pesquisador, qualquer tentativa de 

proporcionar uma articulação do conteúdo em análise com outras áreas do 

conhecimento humano, tão pouco qualquer referência a fontes que possam ser 

utilizadas para aprofundamento no estudo TRR. 

Na tabela a seguir, apresentamos os itens observados na análise pessoal e 

do professor G com relação ao LD F para o conteúdo TRR. 
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Tabela 28: Itens analisados e observados do Livro Didático – F, com relação ao conteúdo da 
Teoria da Relatividade Restrita na análise Pessoal e do Professor G. 

LIVRO DIDÁTICO - F 

CATEGORIA ITENS ANALISADOS ITENS OBSERVADOS 

SE
G

U
N

D
O

 
A

N
Á

LI
SE

 D
O

 
PR

O
FE

SS
O

R
 

G
 

PE
SS

O
A

L 

ES
TU

D
O

 D
A

 
R

EL
A

TI
VI

D
A

D
E 

R
ES

TR
IT

A
 

Clareza e coerência  X X 

Aplicações   X 

Dimensão social  X  

Aspectos epistemológicos da construção da ciência    

Interdisciplinaridade   PS 
Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer  X  

Apresentação da física como cultura  X  

Informações sobre a Relatividade Restrita  X  

Orientações para aprofundamento  X  

A
SP

EC
TO

S 
H

IS
TÓ

R
IC

O
S 

D
A

 C
IÊ

N
C

IA
 

Perspectiva processual e social da Ciência    

Evolução Conceptual  X  

O Papel dos Cientistas  X PS 

O Papel da Comunidade Científica    

 
PR

O
PO

ST
A

S 
D

E 
A

TI
VI

D
A

D
ES

 

Apresenta questões relacionadas com os conteúdos  X X 

Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação.  X 

Possui atividades que estimulem à criticidade.   

Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou 
sociais. 

  

Apresenta atividades problematizadoras.   

Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. X X 

U
TI

LI
D

A
D

E 
D

O
 L

IV
R

O
 Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas 

X X 

Favorece a aquisição dos conhecimentos 
X X 

Favorece a formação didático-pedagógica 
  

Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes 
X X 
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5.13 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS LDs ANALISADOS  

A partir das análises acima apresentadas – Pessoal e dos Professores – 

podemos perceber que os LDs analisados apresentam a TRR com algumas 

omissões, embora que de modo desigual. A ausência de alguns itens analisados é 

de relevante importância para compreensão construtiva do conteúdo, o que não 

torna o LD completamente inútil para o estudo da TRR. 

Ainda que essas análises não tenham se apresentado totalmente 

convergentes para os itens analisados em cada categoria proposta, o instrumento de 

análise utilizado foi bastante claro e preciso e nos permitiu tirar algumas conclusões 

quanto ao estudo da TRR.  

� No que se refere à categoria “Estudo da Teoria da Relatividade 

Restrita”, embora o conteúdo tenha sido apresentado com um 

significado lógico nos LDs analisados, observou-se a ausência de um 

tratamento mais detalhado deste conteúdo que relacionasse o mesmo 

a questões sociais e de aplicações tecnológicas. Notamos, ainda, a 

ausência de uma discussão que evidenciasse, para o estudante, a 

importância de conhecer a TRR, o que poderia proporcionar ao 

mesmo uma satisfação em conhecer o conteúdo. 

 

� Em relação aos “Aspectos Históricos da Ciência”, notamos nos LDs 

analisados, a ausência de referência mais explícita no que diz 

respeito ao papel da comunidade científica e na apresentação da 

Ciência como resultado de um processo social e científico em 

construção, em que estejam realçadas as concepções históricas 

errôneas desenvolvidas ao longo do tempo que culminaram para o 

entendimento atual da ciência. Desta forma, considerando a maneira 

como o texto sobre a TRR é apresentado nos LDs, omitindo todas as 

discussões históricas a respeito do tema e priorizando principalmente 

a apresentação matemática, estes apenas contribuem para a 

propagação da ideia da construção da ciência como sendo fruto da 

mente de um gênio. 
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� No que se refere às “Propostas de Atividades”, observamos que os 

LDs apresentam em sua totalidade um considerável número de 

questões acerca do conteúdo, geralmente localizadas no final de cada 

capítulo ou de cada tópico abordado. Estas questões priorizam a 

repetição matemática, favorecendo apenas a memorização de 

fórmulas pelos estudantes. Tão forte é apresentação matemática e a 

ausência de discussões sociais/políticas do conteúdo que apenas o 

LD H apresentou atividades relacionadas a essas temáticas. Em 

nenhum dos LDs, aqui analisados, foram observadas atividades que 

estimulassem à criticidade dos estudantes. 

 
� Em relação à “utilidade dos LDs”, percebemos que, embora não 

contemplem a todos os itens presentes nas categorias anteriores, o 

LD que recebeu a classificação “POUCO SIGNIFICATIVO” a 

“SIGNIFICATIVO” nessa análise se mostrou útil em alguns aspectos 

dos itens analisados para o estudo da TRR. 

Do exposto, percebemos que mesmo diante da divergência de itens 

observados em categorias específicas, as análises – Pessoal e dos Professores – se 

mostraram semelhantes e levaram a uma classificação muito próxima, quando não 

foram exatamente iguais.  É importante observar que em todos os LDs analisados, 

mesmo tendo havido divergência entre itens, houve convergência em mais de 50% 

dos itens analisados, contando com uma única exceção que foi o LD C, que contou 

com apenas 37,5%.   

Em alguns casos, percebemos que a divergência na classificação final 

ocorreu pela a presença ou ausência de um único item nas análises, tendo em vista 

que essa classificação foi dada apenas pela soma dos itens observados na análise.  

A tabela a seguir apresenta um panorama final da classificação dos LDs, 

tendo como referência a análise Pessoal e dos Professores. 
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Tabela 29: Comparativo da classificação dos LDs a partir das análises: Pessoal e Professor 

LIVRO 

PROFESSOR  PESSOAL 

 

PORCENTAGEM 

DE ITENS 

OBSERVADOS  

 

DESIGNAÇÃO 

DO 

PROFESSOR 
CLASSIFICAÇÃO 

PORCENTAGEM 

DE ITENS 

OBSERVADOS 
CLASSIFICAÇÃO 

B 26,0% D 
POUCO 

SIGNIFICATIVO 
30,4% 

POUCO 
SIGNIFICATIVO 

C 34,8% F 
PARCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO 

30,4% 
POUCO 

SIGNIFICATIVO 

D 30,4% A 
POUCO 

SIGNIFICATIVO 
21,7% 

POUCO 
SIGNIFICATIVO 

F 
47,8% B SIGNIFICATIVO 

43,4% 
PARCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO 56,5% G SIGNIFICATIVO 

G 39,1% C 
PARCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO 

52,1% SIGNIFICATIVO 

H 56,5% E SIGNIFICATIVO 56,5% SIGNIFICATIVO 

 

Considerando a tabela acima, percebemos que as análises se mostraram 

convergentes em aproximadamente 42,8% dos LDs analisados, o que nos permitiu 

concluir positivamente/satisfatoriamente para a validação da análise – Pessoal – 

diante do número de análises utilizadas. 

Com os resultados obtidos, pretendemos promover uma análise 

crítica/construtiva sobre a forma de analisar as potencialidades didáticas dos LDs de 

Física. Esperamos que esta análise conjunta – Pessoal e Professores – possa 

contribuir para uma melhor escolha do LDs de Física, assim como os próprios LDs 

venham a desempenhar melhor o seu papel de facilitadores do enriquecimento 

conceitual dos estudantes. A finalidade/intencionalidade é que os LDs, no futuro, 

oportunizem melhores condições para o desenvolvimento da capacidade dos 

estudantes e contribuam para uma imagem epistemologicamente mais correta da 

Ciência, em particular da Física. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para realização dessa pesquisa propusemos a seguinte questão: Qual a 

relação existente entre o Livro Didático de Física e o ensino de Física Moderna? A 

partir desse questionamento, e reconhecendo a importância do Livro Didático, o 

nosso objetivo geral foi analisar o tratamento dado ao conteúdo da Teoria da 

Relatividade Restrita em Livros Didáticos de Física do ensino médio, considerando a 

estruturação do conteúdo, os aspectos históricos da ciência e as atividades 

sugeridas. 

Como resultados obtidos, essa dissertação apresenta uma discussão sobre 

a importância do LD - tanto para professores quanto para os estudantes. Alguns 

debates sobre a mudança e permanência de conteúdos nos Livros Didáticos de 

Física no Brasil, além de apresentar alguns conceitos e definições sobre a Teoria da 

Relatividade Restrita. 

Com esse trabalho foi possível evidenciar os avanços alcançados pelo 

PNLD no que diz respeito à operacionalização planejada, que resultou na avaliação, 

distribuição e organização dos Livros Didáticos, adquiridos pelo Governo Federal, de 

modo que os estudantes da educação básica brasileira, nos dias atuais, tenham tais 

livros em mãos no início do ano letivo.  

Ainda ficou evidenciado, que a avaliação dos Livros Didáticos, realizada pelo 

Governo Federal, melhorou em muito a qualidade destes materiais, pois além de 

excluir materiais com erros conceituais graves, ajudou a homogeneizar o material 

didático no país. 

Já no que concerne a inserção da Física Moderna no ensino médio ficou 

evidenciado que trata-se de uma unanimidade entre os pesquisadores dessa área, 

pois não faz sentido o ensino de física com uma defasagem histórica, de mais de 

100 anos, em seus conteúdos. Ficou também evidenciado com este trabalho que o 

conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita pode e deve ser utilizado como porta de 

entrada para os temas de Física Moderna no ensino médio por vários motivos, 
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dentre os quais, destacamos: o conhecimento prévio que os estudantes tem sobre 

esta teoria e as mudanças de concepção cientifica referentes ao dinamismo da 

ciência que podem ser adquiridas com o estudo da TRR.   

Para a obtenção dos resultados adquiridos, esta dissertação se utilizou de 

um “instrumento de análise” para realização de um diagnóstico, em forma de estudo 

de caso, com o intuito de observar como o conteúdo da Teoria da Relatividade 

Restrita vem sendo abordado nos Livros Didáticos, sugeridos pelo Governo Federal, 

através do MEC no Programa Nacional do Livro Didático. Este instrumento de 

análise foi desenvolvido obedecendo quatro categorias que são: Estudo da Teoria 

da Relatividade Restrita; Aspectos Históricos da Ciência; Proposta de Atividades e 

Utilidade do Livro. 

Este instrumento de análise foi utilizado pelo aqui professor Pesquisador e 

por um grupo de 07 (sete) Professores de Física para análise do conteúdo da TRR, 

a fim de obter dados que possibilitassem emitir um juízo de valor sobre os Livros 

Didáticos então analisados. Nesse cenário, o que se constatou, com este estudo, e 

que, embora os Professores que corroboraram com a análise, tenham reconhecido a 

importância do Livro Didático para o ensino e a rotina da sala de aula, estes não 

deixaram de ratificar as limitações dos Livros Didáticos analisados.  

Dentre os Livros Didáticos analisados, tendo como foco o estudo da Teoria 

da Relatividade Restrita, observamos que os mesmos foram classificados como 

“POUCO SIGNIFICATICO” a “SIGNIFICATIVO” não sendo, portanto, observado 

nenhum Livro Didático com a classificação “POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO” 

em ambas as análises – Pessoal e dos Professores.   

A pesquisa possibilitou validar o "instrumento de análise" dos Livros 

Didáticos para o ensino da TRR como uma referência que pode passar a fazer parte 

da "base de conhecimento" para o trabalho do(a) professor(a) como profissional. 

Contudo, não estamos propondo, com este instrumento de análise, uma "receita" 

para analisar os Livros Didáticos, mas, uma referência a mais dentre outras, para 

que os(as) professores(as) tenham referências advindas de pesquisas, nas quais 

estes possam vislumbrar que o trabalho com análise dos LDs é uma atividade 
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complexa, porém é um processo necessário na/para  didatização de saberes e para 

a construção/reconstrução de competências profissionais. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES PARA ANÁLISE DOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
 
ESCOLA:_____________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:___________________________________  ESTADO:_____________________ 

PROFESSOR (a):_____________________________________________________________ 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE:__________________________________________________ ÁREA 

DE FORMAÇÃO:___________________________________ IDADE:___________           TEMPO 

DE SERVIÇO NA EDUCAÇÃO BÁSICA:__________________________________ 

TEMPO QUE LECIONA A DISCIPLINA DE FÍSICA:________________________________ 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

a. DENTRE OS LIVROS CITADOS ABAIXO IDENTIFIQUE O LIVRO ADOTADO NA 
UNIDADE ESCOLAR. 

I(   ) Compreendendo a Física – Ensino Médio. Alberto Gaspar. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. Editora Ática, São 
Paulo – 2011. 

II(   ) Física para o Ensino Médio. Luis Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. Editora 
Saraiva, São Paulo – 2010. 

III(   ) Coleção Quanta de Física. Carlos A. Kantor & et al. Vol. 1, 2 e 3. !ª ed. Editora PD, São Paulo – 
2010. 

IV(   ) Coleção Física Aula por Aula. Claudio Xavier; Benigno Barreto. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. Editora FTD, 
São Paulo – 2010. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
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V(   ) Física Ciência e Tecnologia. Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto Ferraro; Paulo Antonio de 
Toledo Soares.   Vol. 1, 2 e 3. 2ª ed. Editora Moderna, São Paulo – 2010. 

VI(   ) Curso de Física. Antonio Maximo Ribeiro da Luz; Beatriz Alvarenga Álvares. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. 
Editora Scipione, São Paulo – 2011. 

VII(   ) Física – Ensino Médio. Ricardo Helou Doca; Gualter José Biscuola; Newton Villas Bôas. Vol. 1, 2 e 
3. 1ª ed. Editora Saraiva, São Paulo – 2010. 

VIII(   )  Coleção Fisica em Contextos. Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira, et al. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. 
Editora FTD, São Paulo – 2010. 

IX(   ) Conexões com a Física. Blaidi Sant’Anna, et al. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. Editora Moderna, São Paulo – 
2010. 

X(   ) Física e Realidade. Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano. Vol. 1, 2 e 3. 1ª ed. Editora Scipione, 
São Paulo – 2011. 

 

b. JUSTIFIQUE A SUA ESCOLHA POR ESSE 
LIVRO:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

c. NO QUE SE REFERE AO ESTUTO DA TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA, O 
LIVRO ACIMA ESCOLHIDO APRESENTA: 

a)(   ) Clareza e coerência - O livro apresenta o tema de forma clara, e qual a estrutura utilizada na 
apresentação dos conceitos físicos. 

b)(   ) Aplicações - O material discute aspectos da Relatividade Restrita relacionados com aplicações 
tecnológicas e científicas tais como: Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

c)(   ) Dimensão social – Há relações entre o conteúdo e questões sociais atuais, tais como: o marco da 
Relatividade Restrita e a mudança do pensamento científico por parte da sociedade em geral. 

d)(   ) Aspectos epistemológicos da construção da ciência – Examina-se a existência de contextualizações 
sobre o desenvolvimento interno da ciência, bem como sobre a relação entre esse desenvolvimento e 
aspectos sociais. 

e)(   ) Interdisciplinaridade - A interdisciplinaridade entre as diferentes ciências, sugerida tanto no enfoque 
CTS como nos PCN+. 

f)(   ) Estímulo ao prazer pessoal de compreender e/ou conhecer – Verificam-se expressões textuais de 
incentivo à curiosidade, ao aprendizado e à imaginação, na tentativa de alimentar uma satisfação. 

g)(   ) Apresentação da física como cultura – Apresenta uma percepção da Física como parte da tentativa 
humana de interpretar o mundo, e sua articulação com outros saberes e expressões, como arte e 
literatura. 

h)(   ) Informações sobre a Relatividade Restrita – Há informações e/ou análises sobre a contribuição em 
conhecer tal conteúdo. 

i)(   ) Orientações para aprofundamento – Há orientações à outras fontes como a internet (sites) que 
possam ampliar a abordagem iniciada no referido livro. 

 

d. EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS HISTORICOS DA CIÊNCIA O LIVRO EM QUESTÃO TENDO 
COMO FOCO A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA, POSSIBILITA: 

a)(   ) Perspectiva processual e social da Ciência - O livro proporciona uma perspectiva da Ciência como 
um processo social em construção. 
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b)(   ) Evolução Conceptual - O livro apresenta a evolução histórica dos conceitos importantes, realçando as 
concepções errôneas históricas. 

c)(   ) O Papel dos Cientistas - O livro cita os cientistas que se destacaram na construção dos conhecimentos 
tratados. Possui leituras biográficas sobre os cientistas mais relevantes para o campo em estudo. 

d)(   ) O Papel da Comunidade Científica - O livro faz referências ao papel da comunidade científica. 

 

e. NO QUE REFE-SE AS PROPOSTAS DE ATIVIDADES O LIVRO EM QUESTÃO; 

a)(   ) Apresenta questões relacionadas com os conteúdos. 

b)(   ) Possui atividades em grupo que estimulem à cooperação. 

c)(   ) Possui atividades que estimulem à criticidade. 

d)(   ) Possui atividades relacionadas com questões éticas, políticas ou sociais. 

e)(   ) Apresenta atividades problematizadora. 

f)(   ) Apresenta atividades que desafiem ou estimulem a curiosidade. 

 

3. TOMANDO COMO REFERÊNCIA OS ITENS ANALIZADOS, O LIVRO EM QUES TÃO; 

a)(   ) Auxilia no preparo e planejamento de suas aulas; 

b)(   ) Favorece a aquisição dos conhecimentos; 

c)(   ) Favorece a formação didático-pedagógica; 

d)(   ) Auxilia na avaliação da aprendizagem dos estudantes; 

 

 

ESPAÇO RESERVADOA A SUAS OBSERVAÇÕES NO QUE REFERE-SE AOS ITENS ANTERIORES (POR 
FAVOR, QUALQUER OBSERVAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O TRABALHO): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

AGRADEÇO SUA PARTICIPAÇÃO! 
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