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RESUMO 

 

   Este trabalho tem como objetivo expor a origem do ensino da Física como disciplina 

isolada no ensino secundário no Brasil, com destaque para o Colégio Pedro II, paradigma de 

instituição de ensino no século XIX. Desde a inauguração do Colégio, em 1838, até 1925, as 

disciplinas Física e Química eram justapostas, pertenciam à mesma cadeira. A partir deste 

ano, o país, influenciado pelo exemplo francês de ensino, estabelece a separação das 

disciplinas em questão. São expostos os programas de ensino dos anos de 1926 (Física – 

Colégio Pedro II) e de 2012 (Currículo Mínimo de Física do Estado do Rio de Janeiro). É 

feita uma comparação entre os dois programas, procurando destacar as diferenças de ênfases 

e conteúdos, com vista a identificar aspectos do currículo de 1926 que podem ser 

inspiradores nos dias de hoje. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Brasil - Século XIX. Colégio Pedro II. Separação das 

disciplinas. Ensino carioca – Século XXI.



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims at showing the origin of the teaching of physics as an isolated discipline in 

secondary education in Brazil, highlighting the Colégio Pedro II, paradigm of educational 

institution in the nineteenth century. Since the opening of the Colégio in 1838, until 1925, 

Physics and Chemistry were juxtaposed subjects, belonged to the same chair. From 1926, 

the country, influenced by the French example of teaching, establishes the separation of the 

disciplines in question. The educational programs for the years 1926 (Physics, Colégio 

Pedro II) and 2012 (Minimum Curriculum for Physics of the State of Rio de Janeiro) are 

presented. A comparison between the two programs is made, seeking to highlight the 

differences in emphasis and contents in order to identify aspects of the 1926 curriculum 

which may be inspiring today. 

Keywords: Physics Teaching. Brazil – Nineteenth Century. Colegio Pedro II. Separation of 

disciplines. Rio education – 21st Century.



 
 

SUMÁRIO 

 

 

Capítulo I – Introdução                                6 

Capítulo II – Breve história do ensino secundário no Rio de Janeiro                         8  

2.1  Mudanças importantes do ensino secundário no Brasil                                        8  

2.2  Transformações com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro                                11 

Capítulo III – O caso do Colégio Pedro II                                                                 16 

Capítulo IV – Currículo da escola secundária brasileira                                             21 

Capítulo V – A Física como disciplina isolada no ensino secundário                         30 

5.1  Reformas no ensino secundário decorrentes na Primeira República                    30 

5.2  A Física como disciplina independente                                                                32 

5.3  Currículo atual do ensino médio (antigo secundário) público do Estado do Rio de 

Janeiro                                                                                                                        39 

Capítulo VI – Considerações Finais                                                                           47 

Referências Bibliográficas                                                                                              49  



6 

 

Capítulo I – INTRODUÇÃO (Motivação) 

 

 

O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o 

jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um 

jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais 

cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma 

pessoa cujo os sonhos estão cheios de jardins. O que faz um jardim 

são os sonhos do jardineiro. (Rubem Alves) 

 

   

   Os sonhos cultivados no âmago de nossa alma nos impelem a viver. É o combustível que 

nos move em meio a tantas circunstâncias da vida. No caminho em busca da realização e 

concretude desses sonhos parece que passamos por um deserto. Neste, passamos fome, sede, 

andamos, e, andamos, e, na maioria das vezes nos dá a sensação de que nunca chegaremos 

ao nosso alvo, ao nosso objetivo. Isto, não pode nos desmotivar. É neste deserto que 

aprenderemos a ter paciência, é que seremos moldados, preparados a enfrentar posteriores 

circunstâncias que exigirão uma postura, uma tomada de decisão, no que tange a nós. É 

neste deserto que estaremos sendo preparados. E quem foi que disse que durante a nossa 

passagem por este deserto, milagres, tal como encontrar uma fonte de água em meio ao 

caminho, não possam existir? 

   Venho aprendendo a cada dia a lutar pelos meus sonhos; se eu quero, não devo esperar o 

tempo, devo buscar as formas para que eles se tornem realidade. Tal como a frase citada 

acima: nós devemos ser os jardineiros da nossa vida; os jardins são os sonhos que teremos 

sempre de cuidar, cultivar, para que, de fato, a vida seja realmente vida. 

   Neste caminho da minha vida surgiu a física. Algo que dia-a-dia foi ganhando seu espaço 

e hoje, percebo que ela é um tanto quanto “ciumenta”, não aceita um pouquinho do meu 

tempo. Ela quer meu tempo integral. No início fiquei um tanto quanto perplexa, 

desesperada, com este casamento repentino e com dedicação total, ao qual me submeti. Mas, 

ao longo, ela foi se desvendando, instigante. Neste mover de curiosidade, fui sendo 

embalada e encantada. 

   A curiosidade já é algo tão presente que resolvi através desta monografia entender, 

compreender um pouco melhor, como a disciplina Física se tornou de fato, na escola 

secundária, uma disciplina isolada das demais que compõem as Ciências em nosso país, 

principalmente da Química. Fiz um estudo do Colégio Pedro II, onde consegui documentos, 

dados históricos que delineiam este trabalho. Quais os conteúdos, objetivos, no que se refere 
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à Física, faziam parte do currículo na época? Qual é o paralelo que podemos estabelecer com 

os dias atuais?  

   Uma investigação histórica, acompanhada de análise e comparação com os dias atuais 

muito tem me instigado. Sabemos que a educação é uma área que merece um olhar 

redobrado frente a tantas forças contrárias ao seu movimento tais como desqualificação do 

profissional da educação, falta de uma boa infraestrutura, baixa remuneração, dentre outros 

fatores que dificultam o aperfeiçoamento do ensino em benefício da população  que 

realmente tem direito a uma educação de qualidade, que não obrigue o educador a trabalhar 

em 3 ou 4 escolas para complementar sua renda, porque esta mal dá para cobrir seus gastos. 

É por estas temáticas que venho sendo movida. Por isso, escolhi a área da educação. Novas 

posturas precisam e devem ser adotadas. A educação deve ser mais acreditada, mais 

assistida. Senão, qual será o futuro da nossa Pátria Amada? Onde está e estará o 

“idolatrada”? Chega de uma aulas mais ou menos, matérias mais ou menos, ser um 

professor, um aluno mais ou menos, ter uma educação mais ou menos. Precisamos fazer 

valer a educação e mudar o quadro desta, que aliás, perdura por décadas. 

   Devemos fazer das motivações algo maior do que as desmotivações em termos da 

iminência do ter, fazer, e viver educação. As disciplinas que compõem o currículo escolar 

devem ganhar vida nas salas de aula. Nisto, o meu foco estará na disciplina Física. O fato de 

que esta é vista como um “monstro” pela maioria dos estudantes deve ser desmistificado. 

Um novo olhar deve começar a emergir nas salas de aula, através do professor, por sua 

maneira de tratar a disciplina, conduzi-la, apresentá-la. Realmente, um jardim não 

permanece jardim, se não houver um jardineiro, como frisou bem Rubem Alves. 

   Professor e aluno sujeitos a metamorfoses constantes. Pensamentos e mentes inertes? 

Aulas e recursos congelados? Socorro deve ser suplicado!!! Estamos à procura de 

conhecimentos a serem abarcados, analisados e reinventados, frutos de uma educação que 

ultrapasse os limites impostos, “os muros das escolas”. 
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Capítulo II – BREVE HISTÓRIA DO ENSINO SECUNDÁRIO NO RIO DE 

JANEIRO 

 

 2.1) Mudanças importantes do ensino secundário no Brasil 

     A educação no Brasil Colônia, por mais de duzentos anos, ficou sob controle, 

administração e ministração dos jesuítas. A metrópole, por ser veementemente católica, se 

permitia ser influenciada integralmente pelos desígnios da Igreja, que, por sua vez, detinha 

um grande valimento nas tomadas de decisões e um grande prestígio social. Diante disso, as 

colônias que pertenciam à metrópole eram submetidas às mesmas influências. A esse 

respeito, Glads Sampaio
1
 destaca que :  

A expansão missionária auxiliou a colonização, visto que a educação católica 
atuava como veículo de submissão, “que mais facilmente se podiam (sic) alcançar 

pela propagação da fé, com a autoridade da Igreja e os freios da religião”. 

(AZEVEDO, 1996 apud Sampaio, 2004). 

   O “sistema escolar” criado pelos jesuítas no Brasil Colônia era um conjunto de escolas 

cujo ensino elementar (ensino da leitura, escrita, incluindo também a conversão dos gentios) 

tinha como intuito preparar os jovens da elite (filhos de funcionários públicos, de oficiais 

mecânicos, de senhores de engenho, de criadores de gado) que aqui residiam, a fim de darem 

prosseguimento a seus estudos em nível superior na Europa
2
 ou se prepararem para o 

sacerdócio (seminários). O ensino era ministrado em residências e conventos, aos quais 

denominavam “colégios”. O que era tido por ensino secundário na colônia consistia 

inicialmente na ministração de rudimentos de latim em seminários (para os que pretendiam 

seguir a carreira eclesiástica; o ensino era particular) e colégios (públicos e gratuitos). 

Posteriormente, surgiram aulas particulares nesses colégios. Os estatutos do Colégio das 

Artes de Coimbra serviram de base para regulamentar os estudos ofertados (Gasparello, 

2004). 

                                                             
1 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P.17. 
2 “Como é sabido, até a criação dos cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, no início do século XIX, os jovens 

eram formados nas universidades europeias, principalmente a de Coimbra e de Paris”. (Gasparello, 2004, p.59) 
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   No século XVIII, a demanda por aulas particulares de latim foi emergindo, e 

consequentemente, crescendo no país, pois para os interessados em cursar filosofia no 

Colégio da Bahia, era necessário, antes, prestar um exame de competência. Isto levou à 

ampliação deste Colégio da Bahia; em seguida, equiparando-se a este, o Colégio do Rio de 

Janeiro. Ambos promoviam, nesta gênese do ensino secundário brasileiro, a disseminação da 

instrução humanística.  

     Desde julho de 1750, o Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 – 1782), mais 

conhecido como o Marquês de Pombal, ficou encarregado de reformar o Império 

conservador português, que continuava com mentalidade e costumes medievais, frente a 

uma Europa moderna, aberta a novas descobertas, novas ideias, capazes de mudanças 

positivas no modo de viver. Daí, deu-se o início das reformas pombalinas. Pombal propôs e 

executou uma das mais drásticas reformas, assim considerada na época pelos portugueses, 

que foi a de reduzir o poder da Igreja. Com este propósito, expulsou os jesuítas de Portugal e 

de suas colônias. Ariclê Vechia
3
 relata que “O Alvará de 1759, do Marquês de Pombal, 

expulsando a Ordem dos Jesuítas de Portugal e de seu reino, resultou no fechamento dos 

colégios jesuítas no Brasil, quebrando o monopólio que, até então, a Ordem exercia”.  

   O ensino, que antes era controlado pela Igreja, foi reorganizado por Pombal. Em 1772, 

foram instituídas as aulas-régias em Portugal e nos domínios portugueses. Essas aulas-régias 

consistiam no ensino de cada disciplina (Latim, Grego, Retórica e Filosofia) isoladamente. 

Estas disciplinas tinham um professor específico; não tinham um plano de estudos 

estruturado; e não faziam nenhuma menção umas às outras, eram autônomas. Deve-se 

ressalvar que não foi num “piscar de olhos” que o sistema de ensino se modificou. Segundo 

Ariclê Vechia
4
: 

No século XVIII, a mentalidade do ensino jesuítico ainda continuou permeando os 
estudos secundários, principalmente os ofertados nas aulas-régias, uma vez que a 

maioria dos professores havia estudado nos colégios jesuítas existentes no Brasil 

ou no Colégio das Artes e na Universidade de Coimbra, administrados pelos 

jesuítas. 

                                                             
3 Vechia, Ariclê. O ensino secundário no século XIX: construindo as elites. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, 

M. H. C. História e memórias da educação no Brasil. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. Vol. II. P.78. 
4 Vechia, Ariclê. O ensino secundário no século XIX: construindo as elites. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, 

M. H. C. História e memórias da educação no Brasil. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. Vol. II. P.79. 
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   No Brasil, essa ruptura abrupta a que o sistema vigente foi submetido fez com que o 

ensino sofresse uma desarticulação. Até as novas mudanças entrarem em vigor por meio das 

aulas-régias e professores serem contratados em substituição aos jesuítas, passaram-se 13 

anos. A partir daí, aulas-régias foram criadas e ministradas na Bahia, em Pernambuco, no 

Maranhão, em São Paulo e em Vila Rica e Mariana. Aos poucos essas aulas foram se 

expandindo em solo brasileiro, promovendo a ruptura da mentalidade do ensino clássico-

humanístico dos jesuítas através da introdução de novas disciplinas a serem ministradas, tais 

como: Retórica, Hebraico, Matemática, Filosofia, Teologia, Línguas Modernas, Ciências 

Experimentais, Grego, Comércio e Música. 

    Com as aulas-régias em vigor, o Governo logo se viu induzido a criar o Subsídio 

Literário, que era um imposto sobre os produtos (carne vendida nos açougues, vinagre, 

aguardente, vinho, dentre outros) do Reino e das Colônias, a fim de manter essas aulas-

régias, pagando os professores. Esse foi um imposto destinado exclusivamente ao ensino, 

promovendo sua oferta e a ampliação do número de escolas. 

     Em 1792, D. João VI assume o trono português como Príncipe Regente e futuro Rei da 

Corte Portuguesa. 

    No Brasil, em 1793, foi criada no Rio de Janeiro uma aula de nível secundário para 

militares composta pelo ensino de Aritmética, Desenho, Francês e Geometria Prática. É 

interessante destacar que no Brasil Colônia, livros e jornais não podiam circular livremente. 

Quem ousasse expressar opiniões contrárias às da Metrópole em reuniões ou impressos era 

preso, processado e, eventualmente, deportado.   

   Em 1799, o governo português, interessado pelo ensino e pela educação no Brasil, 

solicitou ao vice-rei que lhe informasse com detalhes a respeito. Tendo em vista as péssimas 

condições relatadas, instituiu o sistema de fiscalização das aulas-régias; criou no Rio de 

Janeiro as cadeiras de Latim, Grego, Retórica, Filosofia, Matemática Elementar e 

Trigonometria; mais adiante, em 1800, foi criada a cadeira de Desenho e Figura. Nesse 

mesmo ano de 1800 foi criado o Seminário Episcopal de Olinda, pelo bispo Azeredo 

Coutinho, formado em Coimbra, que trouxe consigo a nova mentalidade pombalina para a 

educação que vigorava em Portugal. A organização e as mudanças associadas a tal 

mentalidade começaram a permear e se fazer sentir no ensino, uma semente que com os 

cuidados devidos viria a produzir a escola secundária brasileira. O projeto criado pelo bispo 



11 

 

continha uma ordenação lógica e gradual das disciplinas, duração do curso e o sistema, 

método de agrupar os alunos em classes. Procurou também mesclar em um plano integrado 

de estudos o ensino clássico tradicional junto ao moderno. O ensino clássico tradicional 

consistia no ensino de Gramática (Latim e Literatura Portuguesa) em três anos; Retórica em 

um ano, que reunia História e Geografia; e Filosofia (Lógica, Metafísica e Ética) em dois 

anos. Já o ensino moderno compreendia as Ciências Experimentais e a Geometria 

(Aritmética, Geometria, Trigonometria e Álgebra) (Vechia, 2010). Segundo os “Estatutos do 

Seminário Episcopal de N. S. da Graça da cidade de Olinda de Pernambuco” de 1798, Ariclê 

Vechia
5
 relata que  

As ciências englobavam a Física, a Química e a História Natural. Era atribuída 
grande importância à observação direta, ‘que não basta sem a experiência’ [...] 

Tudo isso com vista ao preparo “de um bom cidadão e de indagador da natureza” 

que buscasse “procurar a verdade em suas fontes”.      

A fim de não ser destronado e com medo de perder a guerra travada com a França, D.João 

optou por se manter aliado à Inglaterra e, com o auxílio dela, em 1807, deixou Portugal 

juntamente com a Família Real rumo ao Brasil.  

   Ao chegar no Brasil, mais especificamente em Salvador – Bahia, de imediato, declarou a 

abertura dos portos, as nações amigas, e a criação da primeira escola de medicina do país. 

Aos poucos, o país começou a dar seus primeiros passos diante de europeus mais avançados 

em termos de liderança, administração e poder. Adiante, D. João decidi ir para o Rio de 

Janeiro e lá residir junto à Família. 

    D. João e sua família, em março de 1808, despontam em suas embarcações na Baía de 

Guanabara, e com elas tem início um regime monárquico no Rio de Janeiro.  

 

2. 2) Transformações com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro 

      Com a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro, uma série de transformações estavam 

para acontecer no Brasil. A cidade, a fim de abrigar os novos hóspedes, passou por 

melhorias no saneamento, na saúde, na arquitetura, na cultura, nas artes, na educação. Foram 

                                                             
5 Vechia, Ariclê. O ensino secundário no século XIX: construindo as elites. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, 

M. H. C. História e memórias da educação no Brasil. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. Vol. II. P. 80. 
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criadas as Escolas de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, promovendo a introdução 

do ensino leigo e superior; a Academia de Guardas da Marinha; foi fundada a Imprensa 

Régia. O primeiro jornal publicado em território nacional foi A Gazeta do Rio de Janeiro 

(começou a circular em 10 de setembro de 1808), que publicava apenas notícias benéficas, 

favoráveis ao Governo. Em 1810, foram criadas: a Real Academia Militar; a Academia de 

Artes ligada à Ciência, Artes e Ofícios; a primeira biblioteca pública, porém só acessível a 

partir de 1814; o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1812, houve a criação dos cursos 

de Agricultura e Química (Química, Geologia e Mineralogia). E, em 1818, houve a criação 

do Museu Real (atualmente o Museu Nacional) (Gomes, 2012). 

   No que tange ao ensino, houve uma necessidade de preparar, de formar as pessoas que 

aqui viviam, a fim de servirem à corte recém-chegada. Com isso, o governo investiu no 

ensino secundário. No início do século XIX, a necessidade escolar entra em voga, havendo a 

ampliação do número e no tipo de disciplinas ofertadas. Neste período, as aulas régias 

continuavam em vigor, permeando assim o ensino secundário.  

   D. Pedro I, filho de D. João VI, herdeiro da coroa portuguesa, casou-se com a 

arquiduquesa Maria Leopoldina Josefa Carolina. Era uma mulher que tinha uma grande 

simpatia pelas ciências naturais, gostava muito de estudar e colecionar rochas. Em 1817, ao 

vir para o Brasil, trouxe consigo um grupo de 15 cientistas, promovendo uma das maiores 

aventuras científicas do século XIX, a maior expedição científica até então ocorrida no país.  

    Durante os 13 anos de estada da família real em solo brasileiro, como foi visto, muitas 

transformações ocorreram, trazendo progresso incipiente para um país com grande 

abundância de riquezas naturais, porém fechado, sem perspectiva. Diante de tantas agitações 

da população por meio de manifestações, D. João viu que a monarquia absoluta portuguesa 

estava ameaçada no país, queriam a diminuição dos poderes do Rei, almejando uma nova 

forma de governo: uma monarquia constitucional. Isto teve um grande peso em relação a 

continuar residindo aqui, levando-o a retornar ao seu país de origem, a nação da qual fora 

obrigado a sair junto com a Família Real como um fugitivo, ameaçado por Napoleão 

Bonaparte. Antes de retornar a Portugal, D. João VI nomeou D. Pedro I Príncipe Regente do 

Brasil.  
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   Em 1822, embora conquistada a autonomia política com a independência, na sociedade 

brasileira não ocorreram muitas transformações: a economia continuara pautada no 

extrativismo e ainda era um país escravocrata, dependente da mão de obra escrava. 

   Debates foram realizados em prol da melhoria da educação no país. Em 1824, foi 

outorgada a Carta Constitucional de 1824 que assegurava direitos aos cidadãos, dentre eles o 

de generalizar a instrução primária gratuita ao povo brasileiro; criar colégios e 

universidades, a fim de trazer o conhecimento, ensinar ciências, belas-letras e artes (Vechia, 

2010). Embora formalmente fosse direito de todo cidadão, o acesso à instrução primária era 

restrito. No país ainda não havia um ensino secundário estruturado e sintetizado, e a Carta 

não fazia nenhuma menção específica ao ensino secundário, tal como fazia com o primário. 

O que o Governo considerava como ensino secundário era realizado através das seguintes 

aulas avulsas (nova denominação das aulas-régias): Latim, Retórica, Filosofia, Geometria, 

Comércio e Francês. Estas aulas perduraram até 1857. Os Colégios responsáveis por este 

ensino eram particulares e seguiam o legado deixado pelos Jesuítas no que tange à 

ministração e à coordenação do ensino. Nesse cenário, as mentes dos que compunham a elite 

brasileira comungavam das concepções francesas. Daí, muitas das discussões e ideias 

debatidas para as mudanças, principalmente do ensino em um país agrário e escravocrata, 

basearam-se no sistema de ensino desenvolvido na Europa, principalmente na França, região 

em processo adiantado de industrialização. 

   Os anos que se sucederam à Independência foram marcados por grandes transformações, 

valendo aqui destacar algumas delas, tais como: a autorização do funcionamento de gráficas 

particulares; a circulação de periódicos; a produção de livros, tudo isto proporcionando o 

aumento do número de livrarias, editoras, enfim. Posteriormente, isto veio auxiliar na 

produção didática. O governo foi um importante cliente na compra de impressão de livros; 

materiais didáticos, ao longo da estruturação, principalmente, do ensino secundário na nação 

Imperial. A capital do Império até o final do século XIX possuía um número significativo de 

livrarias e bibliotecas 

   O que se denomina por ensino primário e ensino secundário adveio dos franceses. Estes 

termos fazem referência aos níveis de escolaridade e o termo liceu é para nomear 

instituições. André Chervel (1992) expõe que estes ensinos se diferenciavam pela Língua 

Latim que era ministrada no ensino secundário. O ensino primário era comum, “acessível” a 

todos, mas os conteúdos eram limitados. O ensino secundário já englobava todas as 
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instruções necessárias para a formação de um homem bem educado, porém era mais restrito 

à classe abastada, que podia custeá-lo. André Chervel
6 

relata que “‘Todos os alunos 

admitidos em um estabelecimento onde se ensina o latim estão sujeitos ao imposto’. O 

imposto sobre o latim desempenha um papel determinante na constituição do ensino 

secundário”. 

   Na França, é por volta de 1845 que o termo secundário ganha vez, no que se refere a um 

ensino intermediário entre o primário e o superior. Deixa de ser visto como algo em segundo 

plano e passa a ser encarado como uma instrução secundária, necessária, que antecede o 

nível superior de ensino. “Entretanto, o que marcou de forma durável a mentalidade 

francesa foi o fato de o secundário ser pago e o que se paga no secundário é o Latim” 

(Chervel, 1992, p.111). 

   Em 1831, D. Pedro I abdicou o trono. Em 1834, houve uma reforma constitucional, 

estabelecendo que seriam delegadas às províncias autonomia para legislar o ensino primário 

e secundário públicos e estabelecimentos próprios a promover estas instruções, eximindo 

com isso, de suas responsabilidades as faculdades de medicina, direito, as academias 

existentes e demais órgãos a serem criados, futuramente, por lei. Isto conferiu uma 

descentralização ao sistema educacional até então vigente. Cabia a cada província arcar com 

a educação dos seus habitantes. Diante desse quadro, como bem menciona Vechia
7
, “A 

instrução pública passou a ser, então, o reflexo da instabilidade política, da carência de 

recursos nas províncias e suas especificidades”. O governo imperial então adotou uma 

política que visava promover uma ação reguladora sobre o ensino no país. No que tange ao 

ensino secundário, as formas de controle se deram através das regulamentações sobre os 

exames preparatórios, que se tornaram a principal via de acesso oficial ao ensino superior, 

persistindo durante o Império até a Primeira República. 

  A reforma constitucional de 1834 tendeu à criação de liceus em algumas províncias e os 

primeiros a despontarem no país foram: em 1835, o Ateneu do Rio Grande do Norte e em 

1836, os Liceus da Bahia e da Paraíba (Sampaio, 2004). Voltados a atender à classe nobre, 

porém caracterizados por uma grande deficiência em organicidade, ministração e ofertas de 

                                                             
6 Chervel, André. Quando surgiu o ensino “secundário” ?  R. Fac. Educ., São Paulo. v.18, n.1, p. 99-112, 

jan/jun.1992. P.103. 
7 Vechia, Ariclê. O ensino secundário no século XIX: construindo as elites. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, 

M. H. C. História e memórias da educação no Brasil. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. Vol. II. P.82. 
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aulas avulsas e integração entre as cadeiras (Vechia, 2010). Aludindo a isto, Gasparello
8
, 

expõe que: 

Os liceus correspondiam, nas províncias, à necessidade de formação de uma elite 
local, com os candidatos aos Cursos Jurídicos de Olinda e São Paulo, futuros 

integrantes da administração provincial ou do Congresso Imperial como seus 

representantes. 

   Complementando, 

Tais estabelecimentos, e outros que lhe seguem, não passam de conglomerados de 

aulas avulsas funcionando num mesmo prédio: as matérias não são distribuídas por 

diferentes anos; cada aluno estuda o que quer, como quer, concluindo seus estudos 
no tempo que lhe convém; limitam-se a oferecer as disciplinas exigidas como 

obrigatórias para o ingresso nas Academias. De fato, esta é a função específica do 

ensino secundário nessa época. Assim, ele se caracteriza por ser um tipo de ensino, 

o que leva aos cursos superiores, destinados às camadas privilegiadas da 

sociedade. (MASSUNAGA, 1989 apud SAMPAIO, 2004) 

   O liceu fluminense (Liceu Provincial de Niterói), por exemplo, devido à necessidade, ficou 

responsável por preparar profissionais tais como professores de instrução primária, 

engenheiros civis, funcionários públicos e professores secundários, destoando do que 

proporia o futuro Colégio de Pedro II, que foi fundamentado no exemplo dos liceus 

franceses e voltado à formação de bacharéis em letras (Gasparello, 2004), rumo à 

universidade. Daí pode-se ver “o sentido prático da utilidade social do secundário” 

(Gasparello, 2004, p. 50), no que tange aos liceus. 

      O ensino secundário na década de 1830 estava em péssimas condições. Naquela época, 

debates foram travados, com a finalidade de mudar o quadro então vigente. O Regime do 

Império redobrou seus olhares e julgou que seria proveitosa a criação de um colégio no 

Município da Corte, que servisse de modelo às demais instituições do país. País este, que 

naquele momento, estava sem um norte, sem uma estrutura, sem uma organização de forma 

a delinear os estudos deste nível, com o intuito de preparar, dar suporte aos que tinham 

condições e interesse de avançar até o nível superior de ensino. Ou seja, era um momento de 

repensar a educação brasileira, tanto intelectualmente, quanto economicamente e 

religiosamente.   

                                                             
8 Gasparello, Arlette Medeiros. Construtores de Identidades: A PEDAGOGIA DA NAÇÃO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRASILEIRA. 1ª edição.  Iglu Editora. São Paulo, 2004. P.49. 
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      O legado referente ao que se tinha por uma instrução secundária foi deixado pelos 

jesuítas em terras brasileiras. Implantaram os Seminários-Colégios em que o ensino, por eles 

ofertados, era por meio de aulas avulsas. Nessa época, a introdução de um ensino mais 

humanístico foi ganhando lugar, através da ministração de aulas de Latim. No Primeiro 

Reinado, os que compunham a elite brasileira haviam sido frutos da formação europeia, 

embasada numa cultura humanística, e estes foram os que pensaram a educação nacional. 

Este olhar, vislumbrando as humanidades, fundamentará o Colégio de nível secundário, 

futura referência em educação no país e em sua história, que estava por surgir. 

 

 

Capítulo III - O CASO DO COLÉGIO PEDRO II 

 

 

   Na iminência da criação do Imperial Collegio de Pedro Segundo, o Rio de Janeiro, 

Município da Corte, com a vinda da família Real para o Brasil, sofreu significativas 

mudanças, vivenciou um período de metamorfose nos setores econômico, social e político.  

A criação do colégio, 15 anos depois de o país ter alcançado a tão almejada autonomia 

política (1822), promoveria a este, partilhar do desenvolvimento, das transformações 

cariocas que se desencadeariam. 

   Em 1837, sob a regência de Araújo Lima, a assembleia legislativa aprovou o projeto 

cuidadosamente elaborado pelo Ministro da Justiça e Interino do Império Bernardo Pereira 

de Vasconcellos (1795-1850) que propunha a criação de um colégio
9
 de nível secundário 

público no Município da Corte, e, este seria o padrão a nortear os congêneres do país. 

Tomando como base o ensino dos países europeus (Alemanha, Prússia, Holanda e França), 

principalmente os liceus franceses, Bernardo tentou da melhor forma, construir, elaborar um 

plano de estudos e estatutos, a fim de reger o colégio, levando em consideração a realidade 

brasileira. Tal plano era enciclopédico, compreendendo 22 disciplinas, abarcando tanto os 

estudos considerados clássicos, como: Gramática, Retórica, Poética, Filosofia, Latim e 

Grego, quanto os estudos modernos, abarcando: Francês, Inglês, Matemáticas, Ciências, 

História, Geografia, Música e Desenho. Com este plano, elevou os estudos das 

humanidades, sendo isto verificado na carga horária total, atribuindo 62% aos estudos 

                                                             
9 “No Rio de Janeiro havia, no início do Império, os Seminários de Nossa Sra. Da Lapa , o de São José e de 

São Joaquim, que seria transformado em Colégio de Pedro II.” (Almeida, 1989; Leite,2000 apud 

Gasparello,2004, p.47) 
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clássicos, e desta porcentagem, 50% era destinada aos estudos de Latim e de Grego. O 

restante da carga horária total foi redistribuída entre as demais disciplinas, competindo 

apenas 8% desta (2 horas-aula semanalmente) ao estudo das ciências. “Embora as Ciências 

representassem uma pequena percentagem da carga horária total do currículo, sua 

inclusão assinalou, como observado por Fernando de Azevedo, ‘uma grande concessão aos 

estudos científicos’ no ensino secundário brasileiro” (AZEVEDO, 1995, p.571 apud 

Lorenz, 2010, p.32). O aluno que cursasse as oito aulas ou séries, cada uma anualmente, 

totalizando oito anos de estudos, obtinha o título de bacharel em Letras. O oitavo ano 

correspondia à primeira aula, o ensino mais básico, e o primeiro ano à oitava aula (Vechia, 

2010). Bernardo de Vasconcellos chegou até mesmo a sugerir a adoção de livros para as 

disciplinas, seguindo os padrões educacionais europeus. No caso da disciplina Física foi 

proposto o compêndio de Física, “La physique réduite en tableaux raisonnés ou programme 

ducours de physique fait à l’école polytechnique”, de Etienne Barruel (Sampaio, 2004, p. 

26). O colégio admitiria apenas meninos com idades entre 8 e 12 anos, que soubessem ler, 

escrever, efetuar as quatro operações básicas, possuíssem um bom atestado de professores 

ou diretores de outra instituição que houvessem frequentado, e tivessem “bexiga naturaes ou 

vaccinadas” (Sampaio, 2004, p.27). A autoridade maior da instituição era o Reitor. Isto está 

claramente explícito no discurso publicado no Anuário 1º do Colégio, onde o Ministro 

Bernardo diz que “O Colégio é o Reitor” (Gasparello, 2004, p. 39). Cabia a ele não apenas 

se responsabilizar pelos alunos, mas também pelos professores. Sendo o seu papel o de 

educar, de tudo o que ocorresse na instituição, de tudo o que fosse falado e ensinado, o 

Reitor deveria estar a par. Posteriormente, no período republicano, este passou a ser 

designado por diretor, escolhido pelos professores da casa através de votações. O bispo de 

Anemuria, D. Francisco Antônio de Arrabida, foi o primeiro Reitor do Colégio. 

   O Imperial Collegio de Pedro Segundo, uma homenagem ao impúbere imperador, foi 

fundado em 2 de dezembro de 1837, data na qual o Imperador completara seu 12º ano de 

existência. O singular colégio (Vide figura 2.1), um internato, sediado no antigo Seminário 

de São Joaquim, na Rua Larga (atual Av. Marechal Floriano), iniciou suas atividades no dia 

25 de Março de 1838, aniversário da constituição brasileira, e suas aulas, no dia 2 de maio 

de 1838 para a primeira turma composta por trinta alunos. Este lugar foi repensado, de modo 

a ser uma efígie da ordem imperial. Grandjean de Montigny, membro da Missão Francesa, 

foi o encarregado de realizar as obras para a inauguração do estabelecimento, que 

constituiria um marco no ensino secundário brasileiro público. O prédio e os ambientes 
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tinham toda a pompa, de modo a representar um local a ser frequentado pela elite intelectual,  

econômica e política do Brasil Imperial. As salas de aula eram amplas, as maiores existentes 

até então na Corte. Isto gerou muitos elogios, de forma a promover o local como um espaço 

de encontro para reuniões culturais, sociais, concursos públicos, que a elite intelectual viesse 

a realizar (Gasparello, 2004). 

 

Figura 2.1
10

 – Imperial Collegio de Pedro Segundo, unidade: Centro 

 

   Uma maré de simbolismos ligados ao Imperador e à Monarquia conferira com toda 

veemência, prestígio ao colégio. Isto é visto, inicialmente, no nome escolhido, imprimindo o 

sentido de posse “Collegio de Pedro Segundo”; na data de fundação da instituição; na data 

destinada ao início das suas atividades; nos rituais das cerimônias que se sucederam; no 

lugar pensado para sediar tal ensino, que anteriormente era um seminário. Tudo isso 

convergia para o local destinado ao ensino idealizado e que carecia emergir no cenário 

brasileiro. Diante disso, o Ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos, deixa clara a intenção 

do Colégio, em seu discurso realizado no dia 25 de março de 1838, data de inauguração do 

Imperial Collegio de Pedro II: 

(...) O Regente Interino se congratula com os pais de família pelos bons estudos, 
que, dirigidos por V. Excia. mediante as luzes de tão distintos Professôres, vão 

abrir a seus filhos uma carreira de glória e fazê-los entrar no santuário do 

verdadeiro saber. Saber é força. (...)Não concluirei este discurso sem repetir a V. 

Excia. que o intento doRegente Interino criando este Colégio, é oferecer um 

                                                             
10 Disponível no site: http://www.cp2centro.net/cp2/historiabr.html 
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exemplar ou norma aos que já se acham instituídos nesta Capital por alguns 

particulares; convencido como está de que a educação colegial é preferível à 

educação privada. (Gasparello, 2004, p. 26) 

   D. Pedro II fazia questão de visitar, de participar, de fazer a inspeção nas dependências do 

Colégio: comparecia regularmente; visitava as salas de aula; observava e fazia perguntas aos 

alunos. Nas cerimônias de abertura dos exames, de concursos de professores, nas 

formaturas, enfim, sua presença e apoio eram garantidos às atividades da instituição. Isto 

ocorreu desde a inauguração até o último dia da Monarquia, em 14 de novembro de 1889. O 

ensino secundário na capital do Império passou a ser cuidado bem de perto. Os que se 

formavam gozavam do status de bacharel em Letras, passando a pertencer ao grupo de 

intelectuais da sociedade carioca.  

  A ênfase dada aos estudos das humanidades, a fim de fomentar a formação de um homem 

cultivado (Chervel, 1990), “remonta às artes liberais dos gregos antigos” (Gasparello, 2004, 

p. 53), conduzindo à formação, ao desenvolvimento de um homem livre, culto, bem 

educado, à formação integral deste para atuar como tal, na sociedade em que vive. Isto 

estava impregnado nas mentalidades francesas, desde o Antigo Regime até grande parte do 

século XIX, que davam prioridade a estes estudos em seus colégios. Fazendo referência a 

isto, a ênfase atribuída aos estudos das humanidades, Gasparello
11

 ressalta o que é 

mencionado por Chervel & Compère (1997, p. 6): 

O indivíduo que ela forma, é aquele que, pela prática dos textos e dos autores, pelo 

contato com as civilizações fundadoras, pelo exercício da tradução, da imitação e 

da composição, adquiriu o gosto, o senso crítico, a capacidade de julgamento 

pessoal e a arte de se exprimir oralmente e por escrito conforme as normas 

recebidas. 

   Esse padrão e ideal de ensino, calcado nas humanidades, era enciclopédico, de modo a 

atender às finalidades explicitadas acima. No caso das ciências não seria diferente.  

   A respeito dos estudos modernos que também incluíam as matemática e as ciências, e os 

estudos clássicos que englobavam as humanidades, Chervel
12

 expõe claramente como as 

primeiras eram encaradas até o despontar do século XX: 

                                                             
11 Gasparello, Arlette Medeiros. Construtores de Identidades: A PEDAGOGIA DA NAÇÃO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRASILEIRA. 1ª edição.  Iglu Editora. São Paulo, 2004. P.53. 
12 Chervel, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 2ª edição. Teoria 

& Educação,1990. 
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[...] Uma educação que fosse fundamentalmente matemática ou científica não 

deveria ser, antes do começo do século XX, plenamente reconhecida como uma 

verdadeira formação do espírito. É somente quando a evolução da sociedade e dos 

espíritos permite contrapor a disciplina literária de (sic) uma disciplina científica é 

que se faz sentir uma necessidade de um termo genérico. 

   No Collegio de Pedro II competia aos professores não apenas ensinar aos seus alunos as 

disciplinas escolares como também orientá-los em sua vida cristã, familiar e social. A 

presença da Igreja era fortemente marcada no dia a dia do colégio e de seus membros. A 

saber, o colégio contou com a participação de clérigos na administração da instituição e na 

docência.  

   Apesar de o Ministro Bernardo de Vasconcellos ter mencionado em seu projeto, aprovado 

em 1837, um ensino secundário público, tal ensino fornecido pelo colégio era pago. Apenas 

uma pequena parcela das vagas era destinada aos que não tinham condições de custeá-lo. 

Segundo Gasparello
13

: “Desde o decreto de fundação, fora estabelecido que seriam 

admitidos alunos internos e externos no Colégio, que pagariam honorários – uma quantia 

fixada anualmente, sendo que o governo poderia admitir gratuitamente até 11 alunos 

internos e 18 externos”. 

   Torna-se visível a importância dada ao cuidado de formar intelectualmente a elite 

brasileira. De outros lugares do país vinham os filhos dos que compunham o cenário nobre. 

Tinham a ambição de dar prosseguimento a seus estudos em nível superior, procurando 

manter o status condizente com seu berço. Por meio do secundário no Imperial Collegio de 

Pedro Segundo, os alunos eram preparados, de modo que ao obter a titulação de bacharel em 

Letras podiam escolher ingressar em qualquer curso superior do Império e não precisavam 

fazer novos exames para ingressar na universidade.  

      Vale destacar brevemente que o colégio ao longo de sua trajetória ganhou outros nomes. 

Na passagem do século XIX para o XX, o regime republicano mudou o nome de ruas e 

estabelecimentos públicos que faziam referência à monarquia. O Colégio, que até então era 

tido como um exemplo de formação moral, intelectual e ética no país, ligada à imagem do 

Imperador, tivera seu nome modificado após 52 anos, para Instituto Nacional de Instrução 

Secundária (1889). Com a reforma no ensino promovida por Benjamin Constant, o Colégio 

                                                             
13 Gasparello, Arlette Medeiros. Construtores de Identidades: A PEDAGOGIA DA NAÇÃO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRASILEIRA. 1ª edição.  Iglu Editora. São Paulo, 2004. P.35. 
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passou a se chamar Ginásio Nacional
14

 (1890). Em 1909
15

, o internato passou a se chamar 

Instituto Bernardo de Vasconcellos e o externato passou a ser chamado Externato Nacional 

Pedro II. Por fim, em 1911, ex-professores e ex-alunos (entre eles o Presidente Marechal 

Hermes da Fonseca) contribuíram para a restauração da denominação original do Colégio, 

nome que persiste até hoje. 

   A partir daqui, trataremos apenas de aspectos da evolução do ensino de Física no Colégio 

Pedro II.       

 

 

Capítulo IV - CURRÍCULO DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRASILEIRA 

 

 

   O currículo da escola secundária brasileira passou por grandes transformações ao longo da 

história, mediante diversas reformas. A área das ciências teve uma grande evolução no 

período compreendido entre 1838 (ano de inauguração do Colégio e no qual Física e 

Química eram parte de uma mesma cadeira) e 1925 (ano no qual as disciplinas Física e 

Química tornaram-se cadeiras distintas). O ensino de ciências, que antes era visto com 

superficialidade e desinteresse, passou a ser encarado como uma forma de alcançar o 

progresso por meio do conhecimento científico. A seguir, serão destacadas brevemente as 

referidas reformas, seus objetivos e as transformações que se sucederam no ensino de Física, 

objetivando um ensino mais científico e menos acadêmico-literário. 

   Os compêndios, os livros adotados no Colégio, em sua maioria franceses, serão um dos 

maiores indicativos para se analisar as reformas curriculares ocorridas (transformações no 

ensino e nos conteúdos da escola secundária brasileira). Sobre como alunos e professores 

utilizavam esses livros, há escassez de informações. Estudiosos julgam que eles eram 

utilizados para acompanhar as aulas, principalmente, quando eram confeccionados pelo 

próprio professor, assim como fez Meirelles (1828 - 1909). 

   As Ciências Físicas, um dos ramos das Ciências Naturais, presentes no programa de 

ensino do Colégio, abrangem as disciplinas científicas, tais como Física, Química, Mecânica 

                                                             
14 “Decreto nº 981 , de 8 de dezembro de 1890. Em 1892, foi novamente extinto o Internato do Ginásino 

Nacional, sendo criado o segundo Externato no Campo de São Cristóvão (Decreto nº 725, de 2 de fevereiro de 
1892)”  (Gasparello, 2004, p. 37). 
15 “Decreto de 24 de outubro de 1857 desmembra o Imperial Colégio em duas seções – Internato e Externato. 

Este, com sede no antigo prédio do centro, situado na rua Camerino e o Internato, na Chácara da Mata, no 

subúrbio” (Gasparello, 2004, p. 37). 
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e Astronomia. É interessante destacar que nos séculos XVIII e XIX, Física e Filosofia 

Natural eram sinônimos, e aludiam ao estudo geral da natureza. 

  Neste capítulo será dada ênfase no programa de ensino de Física 1926 (fruto da reforma 

que promoveu a independência das disciplinas Física e Química).  

   Anteriormente, foi visto que a organização do ensino secundário brasileiro foi baseada no 

exemplo dos liceus franceses. Isto é de extrema importância para esta análise, visto que, 

considerando a concepção de educação secundária dos franceses, tentaremos compreender 

mais claramente o que estava germinando em solo brasileiro. 

   Na primeira metade do século XIX, na França, os livros publicados tiveram como objetivo 

trazer a conhecimento, conceitualmente, os progressos recentes nas diversas áreas das 

Ciências, dando pouca importância às aplicações. Não era de grande relevância um 

tratamento mais matemático. Isto passou a ganhar vez a partir da segunda metade do século 

XIX. Nessa época, os compêndios passaram a ser mais didáticos, incluindo uma abordagem 

expositiva, descritiva e com resoluções de problemas relativas aos conteúdos abordados. Isto 

pode ser verificado nos compêndios de Física, adotados por professores e alunos, nas 

instituições de ensino no Brasil oitocentista. 

   Formado em Filosofia pela Universidade de Coimbra e em medicina pela Universidade de 

Paris, Emilio Joaquim da Silva Maia (1808–1859), foi o primeiro professor contratado, em 

fevereiro de 1838, a assumir a cadeira de Sciencias Naturaes do Imperial Collegio de Pedro 

Segundo. A partir de 1840, passa a lecionar Elementos de Historia Naturaes, Physica e 

Chimica no Colégio. Pode ser que ele tenha consultado
16

 o livro de Barruel - “La Physique, 

réduite en tableaux raisonnés” - ou de Guerin (disponível no Rio de Janeiro a partir de 1837) 

- Nouveaux éléments de chimie théorique et pratique”, não há muitos indícios do que tenha 

sido adotado por ele. Foi muito atuante nas áreas científicas e literárias da sociedade 

brasileira. O Colégio, no início de suas atividades, estava desprovido de compêndios, de 

livros, de materiais de modo a auxiliar a instrução. Daí, o governo permitiu a adoção de 

livros didáticos franceses. O adotado para o ensino de Física e Química, em 1838, foi “La 

Physique, réduite en tableaux raisonnés”, de Étienne Barruel. Coube ao Cônego Francisco 

Vieira Goulart (1765 – 1839), bibliotecário da Biblioteca Imperial, adaptar e resumir em 

quadros, os conteúdos propostos na obra de Barruel. 

                                                             
16 “Esta possibilidade é sugerida por Moacyr(1936, p. 291) quando escreve: ‘O governo mandou imprimir 
algumas obras que são necessárias para o ensino nas referidas aulas e passar por empréstimo para o dito 

colégio, alguns exemplares de outras que existem em duplicata na Biblioteca Pública [...] Ao Cônego Francisco 

Vieira Goulart deve o colégio a aquisição de algumas obras do que o dito governo lhe fez espontâneo 

donativo’” (Lorenz, 2010, p.229) 
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   Na introdução do livro de Barruel é relatado que ele se sentiu envolvido por ilustrar a 

relação intrínseca entre a Física e a Química. Sua obra era disposta em três capítulos, cada 

qual exposto através de quadros, com uma extensão e organização descomunal, típicos dos 

naturalistas de seu século. O primeiro quadro “Tableau Général de La Physique” é 

demarcado pela distinção que Barruel fez entre as propriedades físicas e químicas de um 

corpo. É exposto que as propriedades físicas não dependem da ação mútua das moléculas, e 

algumas propriedades são comuns a todos os corpos, outras são particulares a cada corpo. Já 

as propriedades químicas levam em conta a ação das moléculas umas sobre as outras 

(afinidade, capilaridade, elasticidade, etc.). O primeiro capítulo traz a conhecimento as 

propriedades físicas que afetam os corpos da mesma maneira, discutindo sua natureza no 

espaço, o movimento, a inércia, a gravidade. No segundo capítulo, são vistas as propriedades 

que afetam os corpos de maneira diferente, incluindo conceitos tais como o som, a luz, o 

magnetismo, etc. Já no terceiro capítulo, são expostas as propriedades químicas dos corpos 

(sólido, líquido, gasoso, cristais,etc.) (Lorenz, 2010, p. 230). 

  Após a declaração da maioridade de D. Pedro II, em 24 de setembro de 1840, foi criado o 

primeiro gabinete da nação imperial. A Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, Ministro do 

Império, coube a primeira reforma do ensino secundário brasileiro, em fevereiro de 1841 

(Vechia, 2010), que reformulou o plano de estudos, o currículo do Collegio de Pedro 

Segundo. Com isto, o ensino passou a não mais ser ofertado em 8 anos, mas em 7 anos. A 

reforma procurou adequar as disciplinas ao nível de desenvolvimento dos alunos, 

reorganizando assim, a distribuição destas pelas séries. As humanidades ocupavam 60% da 

carga horária total, as ciências e as matemáticas ocuparam 5% cada uma da carga horária 

total, e os estudos sociais tiveram 14% desta carga horária total. O ensino de Física que até 

então era ofertado em três séries com duas lições por semana, passara a ser ofertado apenas 

no sexto ano, com três lições por semana. 

   Para o estudo das ciências foram oferecidas algumas disciplinas consideradas importantes 

no processo de modernização do ensino, buscando que o ensino andasse lado a lado com as 

ideias científicas que emergiam na Europa. As novas disciplinas presentes no currículo 

foram: Mineralogia e Geologia, as quais aprofundariam o estudo da Terra (permaneceram 

presentes nas reformulações do ensino no decorrer do século XIX) e a disciplina Zoologia 

Filosófica que trazia a conhecimento os debates europeus, de cientistas franceses e alemães, 

acerca do desenvolvimento embrionário. Aqui, há um ponto negativo e outro positivo de tal 

reforma para o ensino das ciências, o negativo foi que o percentual destinado às Ciências 
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continuou baixo, já o positivo foi que as disciplinas tornaram-se mais abrangentes, pela 

introdução destas novatas. Nesta época, a Geologia e a Zoologia Filosófica nem mesmo 

faziam parte dos colégios franceses, tidos como referências de ensino no Brasil. 

   Os debates ocorridos nos países europeus (Alemanha, Suíça, Bélgica e França) que 

visavam adequar o sistema educacional à economia em crescimento, influenciaram reformas 

na década de 1850, principalmente referentes ao ensino no Município da Corte. A 

Assembleia Legislativa, em 1851, aprovou o projeto da reforma do ensino primário e 

secundário cariocas, organizado por Luis Pedreira do Couto Ferraz (1810 – 1886). Para o 

ensino secundário, foi instituído um novo regulamento para o Imperial Collegio de Pedro 

Segundo, já que este era modelo a ser seguido pelas demais instituições no país que 

promoviam tal ensino. O Decreto de 1855 fazia menção a tal regulamento, visando dividir o 

ensino secundário em dois ciclos que trataram por um esquema 4+3, buscando unir o técnico 

a este ensino. Isto se deu da seguinte forma: o primeiro ciclo, chamado também de Estudos 

de Primeira Classe, era cursado por todos os alunos da instituição. Tal ciclo tinha duração de 

quatro anos, fornecia conhecimentos básicos, elementares. O aluno que cursasse até o 4º ano 

de estudos, optava por dar prosseguimento, na própria instituição, ou solicitava seu 

certificado de conclusão, possibilitando-lhe ingressar às instituições técnicas de ensino do 

país. Ao final do 4º ano de estudos, o aluno que optasse por dar prosseguimento aos seus 

estudos, por mais três anos, na própria instituição, sendo este, o segundo ciclo (Estudos de 

Segunda Classe), obteria ao final do 7º ano de estudos, o título de Bacharel em Letras, 

dando-lhe o direito de ingressar às Academias de ensino superior do país. O que mudou no 

ensino das Ciências Físicas? Bem, anteriormente, vimos que seus estudos eram dados nas 

séries finais do secundário. Com esta reforma, as disciplinas que compunham as Ciências 

Físicas, ganharam relevância, pois passaram a ser estudadas no primeiro ciclo, sendo a 

Física no 2º e 4º anos e a Química no 3º e 4º anos, a fim de possibilitar tanto ao aluno que 

optasse por obter o título de Bacharel em Letras quanto ao que optasse por fazer o curso 

técnico, conhecimentos científicos básicos.  

   Tal reforma, denominada Couto Ferraz, também promoveu a criação de uma inspetoria, a 

Inspetoria da Instrução Pública e Secundária, que dentre suas muitas atribuições, validava os 

livros didáticos e obras estrangeiras traduzidas, para serem adotadas nas escolas públicas de 

ensino primário e secundário no Município da Corte. Diante disso, nessa época, os livros 

adotados para o ensino de Ciências, foram os mesmos adotados pelos liceus e colégios 
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franceses em 1852. Para o ensino de Física e Química, o livro recomendado foi Nouveaux 

éléments de chimie theórique et pratique de Roch Théogéne Guerin.  

   Ao findar da década de 1830, a 1ª edição da obra de Guerin (1833) foi adotada na Escola 

Militar, o que nos mostra que esta tal obra estava disponível em solo carioca antes de 1856, 

ano em que consta como adotado, nos documentos do Colégio. O autor do livro era doutor 

em Ciências e professor de Química da École Normale. Pesquisador na área de Ciências 

Físicas, investigou tanto fenômenos eletrodinâmicos (publicou trabalhos sobre a ação das 

correntes elétricas) quanto químicos (Lorenz, 2010, p. 234). 

   No capítulo 1, Guerin aborda as propriedades gerais dos corpos; também analisa o 

barômetro; as bombas de líquidos; o sifão, etc.; promove o estudo acerca da lei de Mariotte 

em gases comprimidos, do Princípio de Arquimedes e do equilíbrio de corpos flutuantes. 

Ainda no capítulo 1, expõe algumas propriedades particulares a cada corpo, analisando sua 

elasticidade; dureza; maleabilidade; ductilidade. Examina também o som, o gosto, o cheiro; 

explora a estrutura, tecido ou órgão. Já no capítulo 2, sua obra versa a repeito das causas, 

tipos e propriedades do calor; trata também das causas e tipos de eletricidade, as pilhas, etc. 

   Em 1857, a reforma de Couto Ferraz foi parcialmente modificada no que se refere as 

instruções primárias e secundárias na capital do Império. O esquema 4+3 foi extinto e foram 

criadas duas modalidades de ensino: um em que o curso tinha a duração de sete anos e o 

aluno que cursasse, ao final, obteria o título de Bacharel, conferindo-lhe o ingresso aos 

cursos superiores; e o outro, com duração de cinco anos, um curso especial, destinado aos 

alunos que pretendessem fazer um curso. Este era composto, até os primeiros quatro anos, 

da mesma instrução, destinada aos que optassem pelo curso completo de 7 anos, divergindo 

porém apenas no último ano, 5º ano de estudos, em que os alunos teriam matérias 

específicas para seu ingresso aos cursos técnicos. Com esta reforma, o ensino de Ciências, 

que anteriormente, visava dar uma formação básica a todos os alunos, estando presente nos 

primeiros anos de estudos (da 2ª série à 4ª série), agora volta a ocupar a posição 

intermediária, sendo fornecido da 4ª série à 7ª série. A disciplina Física foi alocada no 5º ano 

com três horas-aula por semana, tendo aula de revisão no 6º ano. Já a disciplina Química foi 

alocada no 6º ano com três horas-aula semanalmente, tendo aula de revisão no 7º ano. No 

período compreendido entre 1857 e 1859, o professor Saturnino Meirelles ficou responsável 

pela cadeira de Physica e Chimica do Colégio de Pedro II. Sua obra, Lições elementares de 

physica (1856), foi adotada nos programas de ensino do Colégio entre 1858 e 1869. Não é 

especificado, nestes programas, qual a edição utilizada. 
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   Em 1855, no Colégio de Pedro II, coube a Emilio Joaquim da Silva Maia lecionar as 

matérias de Zoologia e Botânica, e as matérias de Física e Química couberam ao professor 

nomeado: 

Sr Dr. Saturnino Soares de Meirelles, Bacharel em “Sciencias Physicas e 

Mathematicas” pela antiga escola militar, com praça na arma de artilharia e já 2° 

tenente, passou para o corpo de engenheiros... Depois disto fez o curso e recebeu o 

grau de doutor em Medicina na Faculdade do Rio de Janeiro. Nomeado professor 

extranumerario de matemática do Collegio Pedro II, foi depois a concurso à 

cadeira de physica e chimica do mesmo collegio, da qual pediu exoneração para 

entrar em concurso à cadeira de physica, então creada na escola de marinha (...) 

Exerce actualmente a clinica homeopathica nesta capital. (BLAKE, 1970)
17

. 

   Saturnino Soares de Meirelles (1828 – 1909) desenvolveu o primeiro livro de Física, 

intitulado Lições elementares de physica, para o Colégio de Pedro II, objetivando oferecer 

um material de consulta, de apoio para os alunos da instituição. A 2ª edição do seu 

compêndio foi aprovada e premiada pelo Governo Imperial. A primeira edição (1856) 

realizada na Typografia Nacional era composta por 24 lições dispostas pelas 50 páginas do 

livro. Já a segunda edição (1858) possuía 162 páginas (Sampaio, 2004, p. 58). Sua obra era 

desprovida de sumário, introdução, objetivos, metodologias, figuras, esquemas, fórmulas, 

gráficos, exercícios propostos. Contudo, procurou atender ao que se configurava no 

programa de ensino da época, e buscou organizar os conteúdos, em profundidade e extensão, 

levando em consideração a faixa etária dos alunos (aproximadamente 15 anos).  

   Analisando o que propunha a 1ª edição (1856) e o que propunha o programa de ensino de 

1858, temos que os conteúdos desta edição são conceitos elementares de Física, tais como os 

citados pelo programa de 1858, aludindo à: forças e movimentos; gravidade; líquidos; gases; 

acústica; calórico; luz magnetismo; eletricidade estática e dinâmica. Porém, os dois aspectos 

divergentes são: primeiro, o autor destina 7 lições de 24 para discutir fenômenos 

relacionados à luz e o programa de ensino dedica apenas 1 lição de 20 a este assunto; 

segundo, o programa de ensino solicita o ensino de noções de Meteorologia, mas estes 

conteúdos não estão presentes nesta edição da obra. Embora estes aspectos destoem, o 

exame da 1ª edição nos possibilita ter conhecimento dos conteúdos ensinados, neste período 

de 1858 até 1870, nas aulas de Física. 

                                                             
17 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 42. 
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   Cabe aqui destacar alguns aspectos da obra de Meirelles, compêndio utilizado até 1869. A 

última página do livro fornece esclarecimentos a respeito das cores dos corpos e 

propriedades dos espectros expostos ao longo da obra; alguns experimentos são apenas 

mencionados, e não descritos, outros são apresentados minuciosamente; a história da ciência 

só ganha vez quando o autor aborda a experiência de Galvani; o autor fundamenta seu livro, 

valorizando o conhecimento mais próximo da Filosofia Natural (um dos ramos da atividade 

científica), havendo ausência de tratamento matemático.  

   Porquanto o ensino técnico sofria certa desvalorização, o ensino humanístico, voltado para 

os que visavam cursar o nível superior, crescia em prestígio. Em 1862, o ensino mais 

humanístico foi fortalecido pela redução da carga horária destinada ao ensino das Ciências. 

Isto retomou o que estava presente nos planos de estudos de 1838 e 1841, em que as 

Humanidades ocuparam 62% da carga horária total de ensino e as ciências, 5%. Esta 

reforma perdurou até 1880. 

   A partir da década 1870, a Física passou a ganhar novos olhares. A importância da 

valorização da ciência e da cultura foi sendo reconhecida em solo brasileiro. Neste período, 

ingressar aos cursos superiores prescindia do ensino de física.  A evolução do ensino de 

Física no Colégio Pedro II foi permeada por uma quantidade significativa de novos 

conteúdos e novas formas de abordá-los. A linguagem matemática e o domínio das ideias 

oriundas dos conteúdos para a resolução de exercícios propostos foram ganhando espaço. 

    O programa de ensino de 1870 foi bem extenso em comparação com os anteriores. O livro 

adotado para o ensino de Física foi o “Traité élémentaire de physique” de Adolphe Ganot, 

onde os conteúdos são abordados de forma descritiva e enciclopédica.  Nos programas de 

ensino dos anos de 1882, 1893 e 1898, foi adotado este mesmo compêndio. 

   Coube ao Ministro do Império Paulino de Sousa, propor novos objetivos para o ensino 

secundário brasileiro. Em 1870, os estatutos do Colégio Pedro II, foram reformados com a 

seguinte orientação: 

(...) Não importa tanto que nas línguas estrangeiras o aluno obtenha um 
vocabulário mais ou menos completo, que nas ciências fique com mais ou menos 

algumas noções, como que consiga o resultado de exercitar, adestrar e alargar o 

espírito do aluno na idade em que mais facilmente se pode dirigir, e não exigir 
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provas tão severas nas matérias que tendem mais a enriquecer a inteligência do 

aluno do que a robustecê-la. (HAIDAR, 1972) 
18

 

   Esta reforma também instituiu o sistema de exames finais por disciplina, que deveriam ser 

feitos pelos alunos ao longo do curso e em relação a cada cadeira cursada. 

As aprovações em tais exames finais por disciplina, os mesmos direitos que aos 
efetuados perante a Inspetoria Geral da Instrução Pública. Porém somente ao final 

do 7° ano e após terem recebido uma formação científica mais completa do que a 

exigida nos exames preparatórios, estariam os alunos de posse de todas as 

aprovações exigidas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino superior. 

Aliada, entretanto, ao sistema de matrículas avulsas, a inovação ameaçava 

converter o Colégio da Corte num curso de preparatórios. (Op. cit.)
19

 

   Com tal reforma, as Ciências tiveram sua carga horária aumentada, passaram a fazer parte 

das últimas quatro séries do plano de estudos, houve mudanças no sequenciamento. 

   Em 1874, propostas novas mudanças no ensino das ciências. Uma delas foi o 

desmembramento do ensino de Ciências Física e Naturais, com cada uma passando a ocupar 

sua própria cadeira. Outra foi a escolha de professores comuns tanto ao externato quanto ao 

internato. 

   Em 1876, novo projeto fragmentou os estudos sequenciados, produto da última reforma. 

Muitas disciplinas foram realocadas de modo a promover um curso mais rápido, porém 

intenso, matérias concentradas no menor número de séries possível, destoando da reforma de 

1870. Isto possibilitou aos alunos percorrer mais rapidamente as etapas do curso. Não era 

preciso mais esperar até o 7º ano de estudos para prestar os exames preparatórios, que 

podiam ser prestados no 5º ano mesmo, as disciplinas exigidas nos exames de ingresso às 

faculdades. As disciplinas que compunham as Ciências foram relegadas para as duas últimas 

duas séries do curso (6ª e 7ª), o que implica que o aluno não necessitava fazer os exames 

destas disciplinas, uma vez que na 5ª série já conseguira prestar os exames rumo aos cursos 

superiores. 

                                                             
18 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 76. 
19 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 77. 
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   Em 1877, nova reforma ampliou ainda mais os conteúdos. Para o ensino de Física foi 

adotado um novo compêndio intitulado Éléments de physique expérimentale et de 

météorologie  de Claude Pouillet, e para o ensino de Química, disciplina pertencente à 

cadeira Physica e Chimica,  foi adotado o compêndio francês de Joseph Langlebert. 

   Em seguida, veio uma das reformas, mais radicais do século XIX, promovida por Carlos 

Leôncio de Carvalho. Influenciado pelas ideias liberais norte-americanas de ensino, propôs, 

em 1878, uma série de normas que alteraram as atividades do Colégio, tais como: “tornou 

livre a frequência no externato e facultativo o ensino religioso aos não-católicos, alterou o 

plano de estudos, restabeleceu o regime de matrículas avulsas, sendo que qualquer pessoa, 

resguardado o requisito de idade, poderia matricular-se em qualquer disciplina dos curso 

do externato. A adoção do sistema de exame vago possibilitava a quem não tivesse cursado 

as aulas do Colégio, prestar exames em qualquer uma ou em todas as disciplinas ofertadas. 

Desse modo, tendo tido a aprovação plena em todas as disciplinas do curso, receberia o 

título de Bacharel em Letras” (Lorenz, 2010 , p.39). As mudanças no ensino científico 

promoveram o deslocamento das disciplinas para o 5º e 6º anos e, refletindo preocupação 

com a qualidade desse ensino, instituíram recursos como gabinetes, equipamentos 

especializados e laboratórios. 

   Em 1879, na reforma geral do ensino, as disciplinas científicas ganharam importância, 

tornando-se conteúdos obrigatórios na prestação do exame preparatório. Seus estudos 

passaram a ser requisito para ingressar nos cursos superiores. 

   No programa de ensino de Física, outra modificação importante ocorreu em 1882. O Traité 

élémentaire de physique de Ganot, foi o novo livro, adotado. Não houve alterações neste 

programa de ensino até a reforma de 1890, proposta por Benjamin Constant. 

   No programa de ensino de Física proposto para o ano de 1892, o livro adotado foi o 

compêndio francês de Drion e Frenet, para o 5º ano. Ao longo de 875 páginas, o livro 

apresentava conceitos, leis, experimentos, aparelhos de medidas e problemas. Segundo 

Sampaio
20

:  

O conteúdo listado no índice é muito maior do que o do programa de ensino de 

1892, em que estavam previstos oito dias destinados à recapitulação teórica de 
cada uma das partes da Física e a previsão de uma aula por semana destinada a 

manipulações e práticas com os apparelhos. 

                                                             
20 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 82. 
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   No ano subsequente, 1893, foi adotado novamente o livro de Ganot. Sampaio (2004) relata 

que foi um dos livros mais utilizados na metade do século XIX. Houve muitas edições, 

sendo a primeira datada 1851 e a última conhecida, do ano de 1923. Uma curiosidade foi 

que o renomado professor Oscar Nerval de Gouvêa elaborou um livro intitulado “Lições de 

Physica – professadas no externato do Gymnasio Nacional pelo Lente Cathedratico”, 

baseadas, fundamentadas no livro de Ganot. 

 

 

Capítulo V - A FÍSICA COMO DISCIPLINA ISOLADA NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

5.1) Reformas no ensino secundário decorrentes na Primeira República  

   No início da República, com a queda da Monarquia em 15 de novembro de 1889, a 

primeira mudança que houve no ensino secundário brasileiro foi a alteração do nome do 

colégio padrão, Imperial Collegio de Pedro Segundo (1838), para Instituto Nacional de 

Instrução Secundária (1889). 

   Nesta fase, Aristides da Silveira Lobos se tornou o Ministro encarregado pela Instrução 

Secundária. Alguns meses depois substituído, em fevereiro de 1890, por Cesário Alvim, a 

Pasta do Ministério destinada a tratar dos assuntos do ensino secundário brasileiro é 

delegada a Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Neste ano, o nome do Colégio foi 

novamente modificado, agora para Ginásio Nacional (1890). 

   Benjamin Constant (1836–1891), Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, 

professor, astrônomo, doutor em Matemática e Ciências Físicas, propôs uma das mais 

drásticas reformas no currículo do ensino secundário, tido até então. Influenciado pelos 

pensamentos e ideais franceses alicerçados no positivismo de Auguste Comte, Benjamin 

Constant procurou fazer uma reforma estruturada na “ordem hierárquica do conhecimento 

humano, que começa com a Matemática, passa pelas Ciências e termina com o estudo do 

Homem” (Lorenz, 2010, p. 41). O currículo proposto era inovador, gerando muitas críticas 

que perduram até os dias atuais. Outras disciplinas passaram a compor o plano de estudos, 

totalizando a oferta de 34 destas, o maior número de disciplinas presente em um currículo da 

época. No que se refere às ciências, foram incluídas a Biologia e a Mecânica (ensinada 

juntamente com Astronomia). Concomitantemente com a ampliação do número de 
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disciplinas houve redução da carga horária de 213 horas (em 1881) para 168 horas. Tal 

currículo fomentou a valorização de um ensino mais científico e menos acadêmico-literário, 

na medida em que reduziu a carga horária para 36% destinada ao ensino humanístico e 

aumentou para 18% a carga horária destinada ao ensino científico. Sampaio
21

 descreve os 

objetivos da reforma de Benjamin Constant : 

Proporcionar à mocidade brasileira a instrução secundária e fundamental, 

necessária e suficiente, assim para a matrícula nos cursos superiores da Republica, 
como em geral para o bom desempenho dos deveres de cidadão na vida social 

(apud PILETTI, 2002). 

   Esta reforma teve a intenção de abolir os exames parcelados obrigatórios e procurou 

instituir o exame de madureza (não foi executado), cuja finalidade era verificar a cultura 

intelectual e as habilidades dos alunos, a fim de que ingressem nos cursos superiores. 

   Ao longo, em 1901, outra reforma foi proposta, desta vez pelo Ministro Epitácio Pessoa 

que promoveu a redução do tempo de duração do ensino secundário, de 7 anos de estudos 

para 6 anos, o tempo mínimo para finalizar este nível de instrução. Um regime seriado, o 

curso ginasial, estava na iminência de vigorar, em substituição aos exames parcelados de 

preparatórios. O Ginásio Nacional passou a servir de modelo para as instituições de ensino 

no país. Expresso no Decreto de 1901, a finalidade desta reforma é de “Proporcionar a 

cultura intelectual necessária para a matrícula nos cursos de ensino superior e para a 

obtenção do grau de bacharel em ciências e letras (apud PILETTI, 2002)” 
22

. 

   Em 1911, o ministro Rivadávia Correa propôs uma restauração na instrução secundária, 

segundo a qual instrução ofertada nos internatos se daria em 4 quatro anos e nos externatos 

se daria em 6 anos. Objetivou “Proporcionar uma cultura geral de caráter essencialmente 

prático, aplicável a todas as exigências da vida, e difundir o ensino das ciências e das 

letras, libertando-o da preocupação subalterna de cursos preparatórios”
23

. Os títulos 

conferidos aos alunos que lhes permitiam ingressar nos cursos superiores foram extintos, 

sendo substituídos por exame de admissão às faculdades.  

                                                             
21 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 85. 
22 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 86. 
23 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P.87. 
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   O mentor da quarta mudança no ensino secundário durante o regime republicano foi 

Carlos Maximiliano, ofertando o ensino com duração de cinco anos. Através do decreto de 

18 de março de 1915, 

(...) reintegra o Colégio Pedro II na sua função de estabelecimento– modelo, 

voltando-se mesmo para mecanismos anteriormente adotados, restaura os exames 

de preparatórios, pelos quais os estudantes não-matriculados em escola oficial 

podem obter certificados de estudos secundários reconhecidos pela União (art. 84, 

§ 1º) (NAGLE, 2001)
24

. 

   A última reforma ocorrida durante esse período foi a proposta por João Luís Alves, em 

1925, que concedia o certificado de aprovação aos que estudassem até o 5º ano e o título de 

bacharel em Ciências e Letras aos que concluíssem seus estudos até o 6º ano. O Decreto 

estabelece a separação das disciplinas Física e Química. 

 

5.2) A Física como disciplina independente 

   Consta que o professor Carlos de Laet, diretor do Colégio Pedro II de 1917 até 1925, 

defendia o desmembramento das disciplinas antes da sua separação oficial. Ele expôs as 

questões discutidas pela Congregação, num relatório em 1919, dentre elas a separação das 

disciplinas pertencentes à cadeira Physica e Chimica. Porém, por maioria, a separação não 

foi aprovada. Nessa reunião, também foi discutido e aprovado o programa de ensino da 

referida cadeira.  

   Outro que comungava com o desmembramento era o professor de Physica e Chimica 

Henrique Dodsworth, deixando isto claro num relatório. Em 1917, houve concurso para 

professor substituto de Physica e Chimica, no qual ele foi aprovado, passando a fazer parte 

do corpo docente do Colégio Pedro II. Em seguida, em 1818, houve concurso para cátedra 

em que ele também foi aprovado. 

   Henrique Dodsworth apresentou um relatório em 1921 ao Ministro da Justiça e dos 

Negócios Interiores, descrevendo o projeto de que participara, elaborado para um grupo de 

universidades e grandes escolas, cujo intuito era estimular um intercâmbio intelectual entre a 

América Latina e a França.  Dizia o relatório: 

                                                             
24 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 88 
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Vejamos agora a physica e a chimica, cujo estudo na Europa o Sr. ministro da 

Justiça especialmente me incumbiu de observar. 

Na França como em todos os paízes do mundo, exceptuado o Brasil, ensina-se a 

physica e a chimica separadamente, attendendo-se a´ noção intuitiva de que as suas 

relações recíprocas, estreitas, não chegam a confundill-as para um estudo 

secundário. O programa, nas primeiras séries, são como o das sciencias naturaes, 

elementares, práticos, e a pouco e pouco vão abrangendo noções theoricas e 

experiências que não é licito citar-se sem um estudo inicial intenso. 

Entre nós lecciona-se a physica e a chimica “no mesmo curso”, somente nos 

últimos annos secundários, o 4° e o 5° annnos, em 160 lições e 60 praticas
25

. 

 

   Esse relatório indica que o sistema francês de ensino continuava como padrão norteador do 

ensino brasileiro, e deixa evidente que no Colégio havia tanto aulas teóricas quanto práticas, 

ao mencionar que lecionavam-se “160 lições e 60 práticas” na cadeira Physica e Chimica. 

   Era comum o envio de professores do Colégio a outros países europeus, principalmente à 

França, a fim de observar como o ensino era lá desenvolvido, de modo a fomentar o avanço 

da educação brasileira, principalmente no que tange à instrução secundária. 

   Enfim, após quatro anos da viagem realizada pelo professor Dodsworth à França, que 

propiciou seus pareceres e observações minuciosas quanto aos ensinos francês e brasileiro, 

houve o desmembramento legal das disciplinas Física e Química, que até então ocupavam a 

mesma cadeira. 

   Abaixo segue o programa de ensino para o ano de 1926 
26

, resultado da reforma de 1925, 

aludindo à Física como disciplina independente da Química. 

PHYSICA – 4º ANNO 

MECANICA (16 Lições) 

   Concepção geral de Mecanica e sua definição. Base logica da mecânica: instituição da 

inércia e das forças. 

   Base physica da Mecanica: leis de Kepler, Galielu e Newton. Complementos de Carnot e 

D’Alembert. 

ESTATICA DYNAMICA APPLICAÇÕES PHYSICA 

Composição das forças e Theoria do movimento Concepção e definição Apreciação geral da 

                                                             
25 Sampaio, Glads Maria D’Elia. A História do Ensino de Física no Colégio Pedro II de 1838 até 1925. Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2004. P. 101. 
26 Vechia, Ariclê ; Lorenz, Karl Michael. Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850 – 1951. 

Curitiba: Ed. do Autor, 1998. Pgs. 261, 262,263 e 264. 
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theorias auxiliares: dos 

momentos e conjugados. 

do ponto: movimento 

uniforme e variado, 

ponto livre e sujeito a 

mover-se sobre uma 

linha e uma superfície. 

de machina. Divisão das 

machinas em simples e 

compostas. Estudo das 

três espécies de machinas 

simples: alavanca, tôrno 

e plano inclinado. 

Trabalho e potência 

mechanica: comparação 

de sua Idea estatica e sua 

apreciação dynamica. 

Physica e sua definição. 

Distincção do 

phenomeno physico e do 

chimico. Conceito de 

materia e substancia. 

Base logica da Physica: 

constituição molecular 

da materia.   

Aplicação da composição 

das forças à determinação do 

centro de gravidade. 

Movimento dos systemas 

invariaveis e variaveis.  

  

Equilíbrio dos sistemas 

invariaveis. 

Apreciação summaria da 

theoria da rotação. 

  

 

BAROLOGIA (25 lições) 

Considerações geraes sobre a Barologia 

1ª PARTE: BAROLOGIA ESTATICA 2ª PARTE: BAROLOGIA DYNAMICA 

Equilibrio dos corpos solidos sob a ação do peso. 

Peso relativo. Theoria da balança. 

Movimento dos corpos solidos sob a acção do peso. 

Queda dos corpos. Pendulo. Determinação da 

intensidade da gravidade pelo pendulo. 

Equilibrio dos liquidos nos solidos. Principio de 

Pascal e suas applicações. Equilibrio de um liquido 

num só vaso e em diversos vasos comunicantes. 

Equilibrio de diversos liquidos num só vaso e em 

diversos vasos communicantes.   

 

 

Movimento dos liquidos. Principio de Torricelli. 

Equilibrio dos solidos ou equilibrio dos corpos 

fluctuantes. Principio de Archimedes e suas 

applicações. Determinação do peso especifico dos 

corpos. 

Capillaridade, osmose e dialyse. 

Equilibrio dos gazes sob a acção do peso. Pressão 

atmosferica. Barometros. 

Movimento dos gazes. Lei de Mariotte e Boyle. 

Manometro e bomba. Machinas de dilatar e comprimir 

os gazes: machina pneumatica e machina de compressão. 

 Escoamento dos gazes. Mistura dos gazes: mistura dos 

gazes entre si, mistura com os liquidos, condensação 

pelos sólidos. 
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 Da atmosfera e phenomenos barometricos. 

Considerações de ordem physica sobre a navegação 

aérea.  

 

THERMOLOGIA (27 lições) 

Apreciação geral da Thermologia 

1ª PARTE - Acção thermológica sem alteração da 

constituição physica dos corpos 

2ª PARTE – Alteração que o calor produz na constituição 

physica dos corpos 

Medida da intensidade thermica ou temperatura dos 

corpos: thermometro e pyrometro.  

Dilatação dos corpos em estado solido, liquido e gazoso. 

Penetrabilidade calorífica: 1º por irradiação; 2º por 

conductibilidade. 

Capacidade calorifica. Calor especifico. 

Irradiação: reflexão e refracção do calor. 

Thermochrose.  

Mudança do estado solido para o liquido e vice-versa. 

Medida do calor latente de liquidez. 

Conductibilidade: conductibilidade dos corpos 

solidos e liquidos. 

Mudança do estado liquido para gazoso: por vaporização, 

evaporação e ebulição. Passagem do estado gazoso para o 

liquido. Medida da força elastica, do calor latente da 

densidade dos vapores.  

 Equilibrio hygrometrico entre os differentes corpos 

humidos. 

 Idéa geral das machinas thermicas 

LIVRO INDICADO: Ganot – Physique (ultima edição) 

ENSINO PRÁTICO DA PHYSICA (12 lições) 

Medidas com vernier e o espherometro. 

Medida do peso pela balança. Processo das duplas pesadas ou de Borda. 

Verificação do principio de Archimedes. 

Determinação das densidades dos solidos, dos liquidos e dos gazes. 

Determinação do grau de concentração de uma substancia dissolvida num liquido. Areometros e alcoômetros. 

Verificação do principio de Torricelli. 

Medida da pressão dos gazes. Manometros e barometros. 

Vericação da lei de Mariotte e Boyle. 

Exercicio experimental com a machina pneumatica e a de compressão de gazes. 

Determinação da dilatação dos solidos, liquidos e gazes. 

Exercicio experimental com as bombas e prensa hydraulica. 
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PHYSICA (5º ANNO)  

ACUSTICA (10 Lições) 

 Considerações geraes sobre a acustica 

1ª PARTE: 

PROPAGAÇÃO DO SOM 

2ª PARTE: 

INTENSIDADE DO 

SOM 

3ª PARTE: THEORIA 

DOS TONS 

4ª PARTE: TIMBRE 

Propagação do som. Modo 

de transmissão. Medida da 

velocidade. Reflexão do 

som. Refracção e 

interferencia do som. 

Sombra sonora.   

Apreciação sobre a 

intensidade do som. 

Influencia do meio, da 

distancia e do vento. 

Intensidade nocturna. 

Difficuldade que 

apresenta esta parte da 

acústica. 

Tom ou altura. Medida do 

numero de vibrações: 

methodo de Mersenna ou 

das cordas vibrantes, 

methodo de Chladni, 

methodo de Cagnard-

Latour ou da sereia 

acústica, methodo Savart 

ou da roda dentada, 

methodo graphico ou de 

Young, methodo óptico ou 

de Montigny e methodo de 

Scott ou 

phonautographico. Limite 

dos sons perceptíveis. 

Apreciação summaria do 

timbre sonoro ou modo 

particular de vibração 

peculiar a cada corpo e a 

cada aparelho sonoro. 

Harmonicas de uma corda 

– Analyse e synthese dos 

sons. 

 

OPTICA (20 Lições) 

Exame geral de conjunto da óptica 

1ªPARTE – ESTUDO 

DA LUZ DIRECTA 

2ªPARTE – LUZ 

REFLECTIDA OU 

CATOPTRICA 

3ª PARTE – LUZ 

REFRECTADA OU 

DIOPTRICA 

4ª PARTE – 

DIFFRACTADA OU 

DIFFRACÇÃO 

Propagação da luz. 

Sombra. Medida de 

velocidade da luz. 

Medida da intensidade 

luminosa. 

Leis da reflexão. Poder 

reflector. 

Leis de refracção simples. 

Refracção atmospherica. 

Miragem. 

Diffracção. Redes. 

Anneis colorados. 

 Reflexão numa superficie 

plana. Apreciação 

summaria dos principaes 

Refracção nos meios 

terminados por superficies 

planas. Causticas de refracção 
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instrumentos opticos que 

resultam da applicação 

deste modo: espelhos 

planos, goniometro de 

reflexão e heliostatos. 

ou diacausticas. Raios que 

entram pela superfície plana 

de um meio indefinido. Raios 

que atravessam um meio 

terminado por planos. 

Prismas. Camara clara.  

 Reflexão numa superficie 

curva. Apreciação 

summaria dos principaes 

instrumentos ópticos que 

promanam deste modo de 

reflexão: espelhos 

esphericos de pequena 

abertura, alguns espelhos 

curvos não esphericos. 

Causticas pela reflexão ou 

catacáusticas. Pharóes de 

reflexão. Anamorphoses 

pela reflexão. 

Refracção nos meios 

terminados por superfícies 

curvas. Lentes. Instrumentos 

relativos ás imagens formadas 

pelas lentes: camara escura, 

megascopio, pharol de 

refracção. 

 

  Medida dos indices de 

refracção.  

 

  Chromatica. Dispersão da luz. 

Decomposição da luz por 

absorpção e reflexão. Theoria 

das cores. Propriedade 

particular dos raios coloridos. 

Achromatismo. 

 

  Dupla refracção. 

Polarização rectilinea, 

chromatica, circular e 

elliptica. Rotação do plano de 

polarização. 

 

 

 

ELECTROLOGIA (34 Lições) 

Apreciação geral da electrologia 
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1ª PARTE – PRODUÇÃO DO 

PHENOMENO ELECTRICO 

2ª PARTE – ESTATICA 

ELECTRICA 

3ª PARTE – DYNAMICA 

ELECTRICA 

Producção do Phenomeno 

electrico: 1º por composição ou de 

composição chimica; 2º por 

variação de temperatura; 3º por 

attricto; 4º por pressão; 5º por 

contacto; 6º por inducção; 7º por 

effeito physiologico. 

Electricidade produzida pelo 

attricto. Centelha Electra. 

Effeitos mecânicos e physicos da 

electricidade. 

 Leis das forças electricas. 

Distribuição da electricidade nos 

corpos conductores. 

Effeitos chimicos da electricidade. Leis 

da electrolyse. Applicação de electro-

chimica. 

 Condensadores. Descargas. Effeitos physiologicos da electricidade. 

 Propagação da electricidade nos 

corpos maus conductores. 

Modo de propagação da electricidade. 

 Electricidade produzida pelo 

calor. Correntes thermo-

electricas. 

Medida de conductibilidade electrica. 

 Magnetismo. Propriedades 

geraes dos imans. Acção da 

Terra sobre os imans. 

Comparação das forças electro-

motrizes e das quantidades de 

electricidade. 

 Composição das forças 

magnéticas. Imantação e força 

dos imans. 

Acção das correntes sobre os imans. 

 Estudo do magnetismo terrestre. Acção mutua das correntes. Leis 

mathematicas  dos phenomenos electro-

dynamicos. Acção dos imans e da Terra 

sobre as correntes. 

 Meteoros electricos. Theoria electro-dynamica do 

magnetismo. Imans e sopenoides. 

Rotação das correntes pelos imans e 

reciprocamente. 

  Correntes de indução. 

  Universalidade do magnetismo. 

Diamagnetismo. Magnetismo 

especifico. Magnetismo dos crystaes.  

  Applicação do electro-magnetismo. 

Motores magneto-electricos e dynamo-

electricos. 
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  Telegraphia electrica. Telephonia 

electrica. 

  Correntes alternativas, sua produção e 

applicação. 

  Transformadores. Bobina de 

Ruhmkorff e suas applicações. 

Descarga electrica em gazes rarefeitos. 

Raio X. Radio-actividade. 

  Oscillações electricas. Experiencias de 

Hertz. Telegraphia sem fio. 

 

5.3) Currículo atual do ensino médio (antigo secundário) público do Estado do Rio de 

Janeiro 

   Recentemente, em 2012, foi elaborado, pela SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro), para o Ensino Médio Regular, o Currículo Mínimo de Física do Estado 

do Rio de Janeiro, de modo a ser padrão para as demais instituições estaduais. É um 

documento oficial que contém competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao 

longo do semestre, ano letivo, que devem estar presentes nos planos de curso, nas aulas. 

   Este currículo contém o ponto de partida mínimo que deve ser complementado e 

enriquecido pelo professor, por meio da sua própria bagagem cultural, da sua visão de 

mundo e do reconhecimento das especificidades de suas turmas, de seus alunos, de seus 

contextos. A seguir, será exposto tal currículo
27

, contendo conteúdos tidos como essenciais 

para o desenvolvimento das competências e habilidades pretendidas. 

Física - 1ª Série/ Ensino Médio 

 COSMOLOGIA – MOVIMENTO 

 

 

 

 

1º BIMESTRE 

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, 

inserido em um processo histórico e social. 

- Reconhecer a importância da Física Aristotélica e a influência exercida sobre o 

pensamento ocidental, desde o seu surgimento até a publicação dos trabalhos de Isaac 

Newton. 

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

                                                             
27 Disponível em: http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/curriculo_aberto.asp  

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/curriculo_aberto.asp
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- Saber comparar as ideias do Universo geoestático de Aristóteles-Ptolomeu e heliostático de 

Copérnico – Galileu - Kepler. 

- Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de 

fenômenos astronômicos (duração do dia/noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, 

marés etc.). 

- Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas. 

- Compreender a relatividade do movimento. 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Compreender os conceitos de velocidade e aceleração associados ao movimento dos 

planetas. 

- Reconhecer o caráter vetorial da velocidade e da aceleração. 

 

 FORÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BIMESTRE 

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, 

inserido em um processo histórico e social. 

- Reconhecer a importância da Física Newtoniana e sua influência sobre o pensamento 

ocidental, tendo sido considerada a doutrina científica do Iluminismo. 

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Reconhecer o modelo das quatro forças fundamentais da natureza: força gravitacional, 

força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. 

- Compreender as interações gravitacionais, identificando a força gravitacional e o campo 

gravitacional para explicar aspectos do movimento de planetas, cometas, satélites e naves 

espaciais. 

- Perceber a relação entre causa, movimento e transformação de estado e as leis que regem o 

movimento. 

- Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou 

corpos celestes. 

Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as 

grandezas envolvidas. 

- Perceber a relação algébrica de proporcionalidade direta com o produto das massas e 

inversa com o quadrado da distância da Lei da Gravitação Universal de Newton. 

- Reconhecer a diferença entre massa e peso e suas unidades de medida. 

- Compreender o conceito de inércia. 

- Compreender que a ação da resultante das forças altera o estado de movimento de um 

corpo. 

- Compreender o princípio da ação e reação. 
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 RELATIVIDADE RESTRITA E GERAL 

 

 

 

 

 

 

3º BIMESTRE 

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, 

inserido em um processo histórico e social. 

- Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo para o 

universo e uma nova visão de mundo. 

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, espaço curvo 

e Big Bang). 

- Compreender que o tempo e o espaço são relativos devido à invariância da velocidade da 

luz.  

- Reconhecer tecido espaço-tempo sendo o tempo a quarta dimensão. 

- Construir conceito de energia. 

- Identificar a relação entre massa e energia na relação E = m.c2. 

 

 IMPULSO, MOMENTO LINEAR E CONSERVAÇÃO DO MOMENTO 

 

 

 

 

 

4º BIMESTRE 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Reconhecer as causas da variação de movimentos, associando as intensidades das forças ao 

tempo de duração das interações para identificar, por exemplo, que na colisão de um 

automóvel o cinto de segurança e o airbag aumentam o tempo de duração da colisão para 

diminuir a força de impacto sobre o motorista. 

- Identificar regularidades, invariantes e transformações. 

- Utilizar a conservação do momento linear e a identificação de forças para fazer análises, 

previsões e avaliações de situações cotidianas que envolvem os movimentos. 

- Reconhecer a conservação do momento linear e, por meio dela, as condições impostas aos 

movimentos. 

 

Física - 2ª Série/ Ensino Médio 

 MÁQUINAS TÉRMICAS 

 

 

 

1º BIMESTRE 

- Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma 

construção humana, inseridos em um processo histórico e social. 

- Compreender que o surgimento das primeiras máquinas térmicas na Inglaterra no século 

XVIII, as máquinas a vapor, está diretamente relacionado com a Primeira Revolução 

Industrial. 
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- Compreender que o surgimento das máquinas térmicas provocou profundas mudanças na 

sociedade da época, seja nas relações entre patrões e empregados, seja revolucionando os 

transportes.  

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Compreender a diferença entre temperatura e calor a partir do modelo atomista da matéria. 

- Relacionar o modelo atomista da matéria com os conceitos de calor, temperatura e energia 

interna. 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Compreender os conceitos de trabalho e potência a partir de uma máquina térmica. 

- Compreender a relação entre variação de energia térmica e temperatura para avaliar 

mudanças na temperatura e/ou mudanças de estado da matéria, em fenômenos naturais ou 

processos tecnológicos. 

 

 TERMODINÂMICA 

 

 

 

 

 

 

 

2º BIMESTRE 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Reconhecer que trabalho e calor são diferentes formas de transferência de energia. 

- Reconhecer os processos de transmissão de calor e sua importância para compreender 

fenômenos ambientais. 

-Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as 

grandezas envolvidas. 

- Identificar a participação do calor e os processos envolvidos no funcionamento de 

máquinas térmicas de uso doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de 

carro etc., visando sua utilização adequada. 

- Identificar o calor como forma de dissipação de energia e a irreversibilidade de certas 

transformações para avaliar o significado da eficiência em máquinas térmicas.  

- Compreender a degradação da energia evidenciada em todos os processos de troca 

energética. 

- Identificar regularidades, invariantes e transformações. 

- Compreender a conservação de energia nos processos termodinâmicos. 

 

 USINAS TERMELÉTRICAS E HIDRELÉTRICAS – ENERGIA TÉRMICA E 

MECÂNICA – CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

3º BIMESTRE 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Compreender o funcionamento de usinas termelétricas e hidrelétricas, destacando suas 
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capacidades de geração de energia, os processos de produção e seus impactos locais, tanto 

sociais como ambientais. 

- Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de 

recursos naturais, energéticos ou de matérias-primas, considerando os processos físicos 

envolvidos neles. 

- Compreender as diferentes manifestações da energia mecânica na natureza. 

- Identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido a essas 

transformações, quantificando-as quando necessário. Identificar também formas de 

dissipação de energia e as limitações quanto aos tipos de transformações possíveis, impostas 

pela existência, na natureza, de processos irreversíveis. 

- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, 

tecnologia e sociedade. 

- Avaliar as vantagens e desvantagens dos usos das energias hidrelétricas e termelétricas, 

dimensionando a eficiência dos processos e custos de operação envolvidos. 

- Compreender que a construção de uma usina envolve conhecimentos sobre recursos 

naturais, opções de geração e transformação de energia, além dos impactos sociais causados 

pela sua instalação em uma região. 

 

 ENERGIA NUCLEAR – USINAS NUCLEARES – REAÇÕES NUCLEARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º BIMESTRE 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações 

nucleares para explicar seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou 

medicina. 

- Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão e fusão 

nuclear. 

- Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para 

reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos. 

- Compreender que o Sol é a fonte primária da maioria das formas de energia de que 

dispomos. 

- Identificar que a energia solar é de origem nuclear. 

- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, 

tecnologia e sociedade. 

- Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes 

específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 

- Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos 

poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 
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Física – 3ª série/ Ensino Médio 

 MOTOR E GERADOR ELÉTRICO  – TENSÃO, CORRENTE E RESISTÊNCIA 

ELÉTRICA – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES – POTÊNCIA E CONSUMO DE 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Compreender o funcionamento de diferentes geradores e motores elétricos para explicar a 

produção de energia elétrica. E utilizar esses elementos na discussão dos problemas 

associados desde a transmissão de energia até sua utilização residencial. 

- Compreender eletricidade como uma forma de energia. 

- Identificar fenômenos e grandezas elétricas, estabelecer relações, identificar regularidades, 

invariantes e transformações. 

- Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

- Compreender os conceitos de corrente, resistência e diferença de potencial elétrico. 

- Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes ao eletromagnetismo.  

- Consultar, analisar e interpretar textos e símbolos referentes a representações técnicas. 

- Relacionar informações para compreender manuais de instalação elétrica ou utilização de 

aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. 

- Dimensionar o consumo de energia elétrica/residência, sobretudo seus aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais. 

 

 MAGNETISMO – ÍMÃ – MAGNETISMO TERRESTRE – FLUXO – INDUÇÃO 

 

 

 

 

 

2º BIMESTRE 

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Compreender fenômenos magnéticos para explicar, por exemplo, o magnetismo terrestre, o 

campo magnético de um ímã e a inseparabilidade dos polos magnéticos. 

- Utilizar leis físicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no 

contexto do eletromagnetismo. 

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, 

inserido em um processo histórico e social. 

- Dimensionar o impacto da lei da indução eletromagnética como sustentação de uma nova 

revolução industrial. 

- Compreender a relação entre o avanço do eletromagnetismo e o dos aparelhos eletrônicos 

 

 OLHO HUMANO – ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO – ONDAS MECÂNICAS 

 

3º BIMESTRE 

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 
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- Reconhecer o olho humano como um receptor de ondas eletromagnéticas. 

- Compreender os fenômenos relacionados à luz como fenômenos ondulatórios. 

- Identificar a cor como uma característica das ondas luminosas. 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Diferenciar a natureza das ondas presentes em nosso cotidiano. 

- Conhecer as características do espectro eletromagnético, reconhecendo as diferenças entre 

os tipos de ondas eletromagnéticas a partir de sua frequência. 

- Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes em 

nosso cotidiano. 

- Compreender a importância dos fenômenos ondulatórios na vida moderna sobre vários 

aspectos, entre eles sua importância para a exploração espacial e na comunicação. 

 

 FENÔMENOS ONDULATÓRIOS - NATUREZA DA LUZ – EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

 

 

 

 

4º BISMESTRE 

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando 

as grandezas envolvidas. 

- Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes em 

nosso cotidiano. 

- Compreender a importância dos fenômenos ondulatórios na vida moderna sobre vários 

aspectos, entre eles sua importância para a exploração espacial e na comunicação. 

- Relacionar benefícios alcançados nas comunicações e na saúde com o desenvolvimento 

científico e tecnológico alcançado pela Física Ondulatória.  

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos. 

- Discutir modelos para a explicação da natureza luz, vivenciando a ciência como algo 

dinâmico em sua construção. 

 

  

   Comparando os programas de ensino de Física de 1926 e de 2012, vemos que ambos 

possuem um caráter enciclopédico devido a extensão de conteúdos. Ambos objetivam 

formar um cidadão, de modo que compreenda e atue satisfatoriamente na sociedade em que 

está inserido. É de grande relevância destacar que cada um visa fornecer um ensino que seja 

“atual”, conforme o contexto de sua época. É interessante notar que, em 1926, uma 

peculiaridade era a oferta do Ensino Pratico da Physica, que continha experimentos 

referentes a determinados conteúdos. Já no ano de 2012, não há menção explícita a 

atividades práticas, o que provavelmente representa uma rendição à realidade da inexistência 

de laboratórios nas escolas. Aludindo a este currículo, um material de apoio foi 
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disponibilizado aos professores, sendo um suporte, contendo dicas, sugestões de vídeos, 

artigos, teses, documentários, livros, etc., que podem o auxiliar em sala, cabendo a ele 

escolher, elaborar, confeccionar seus próprios recursos, e se lhe for plausível, promover a 

física experimental. 

   Ambos tendem a ofertar conteúdos cobrados nos exames que permite ao aluno ingressar 

nos cursos superiores.  

   Procurei, através da tabela abaixo, contrastar a breve análise que fiz acerca da estrutura, 

dos conteúdos presentes nos programas de 1926 e de 2012. O que era estudado e o que hoje 

não é mais. Quais são os conteúdos enfatizados em cada programa ou currículo. 

 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1926 – PHYSICA 

CURRÍCULO MÍNIMO DE FÍSICA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - 2012 

- Permeado por conceitos e definições. Tradicional. 

- O ensino de Física era dado no 4º e 5º anos do 

ensino secundário, ou seja, em dois anos de estudos. 

- Em Mecânica aborda conceitos e definições 

relativas à: estática; dinâmica e aplicações, 

envolvendo máquinas simples e compostas. Isto é 

visto no 4º ano do curso. 

- A metafísica é trabalhada na disciplina Filosofia. 

 - A relatividade geral e restrita, recém-descoberta, 

não faz parte dos conteúdos a serem estudados. 

- Energia nuclear, usinas nucleares, efeito 

fotoelétrico, não são estudados, visto que são áreas 

em via de desenvolvimento, que nesta época estava 

se desencadeando, dando seus primeiros passos. 

- Não faz menção às questões ambientais, suscitadas 

pelas novas tecnologias que estavam emergindo. 

- Trata da mecânica, da barologia, da acústica, da 

óptica e da electrologia na íntegra, abarcando todos 

os conteúdos possíveis relacionados. 

 

 

 

 

 

 

- Tende a contextualizar os conteúdos. Tornando-os mais 

próximos, mais familiares à Era Tecnológica.  

- O ensino de Física é dado na 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 

médio, ou seja, em três anos de estudos. 

- Conteúdos a priori permeados pela metafísica. 

- Trabalha a mecânica a começar de Cosmologia, a 

Termodinâmica a começar de máquinas térmicas, a Física 

Ondulatória a começar do olho humano e o 

eletromagnetismo a começar do motor elétrico e do 

dínamo. 

- Os conteúdos a serem desenvolvidos, trabalhados na 1ª 

série do ensino médio são relativos à: cosmologia – 

movimento; forças; relatividade geral e restrita, impulso, 

momento linear. 

- Os conteúdos a serem desenvolvidos, trabalhados na 2ª 

série do ensino médio são: máquinas térmicas, 

termodinâmica, usinas termelétricas e hidrelétricas – 

energia térmica e mecânica - conservação e 

transformação de energia, energia nuclear – usinas 

nucleares – reações nucleares. 

- Os conteúdos a serem desenvolvidos, trabalhados na 3ª 

série do ensino médio são: motor e gerador elétrico – 

tensão, corrente e resistência elétrica - associação de 

resistores – potência e consumo de energia elétrica, 

magnetismo, olho humano – espectro eletromagnético – 
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ondas mecânicas, fenômenos ondulatórios - natureza da 

luz - efeito fotoelétrico. 

- Diante de grandes danos que podem ser gerados pela 

tecnologia ao meio ambiente, são destacadas as questões 

ambientais. 

- Dispensa o estudo acerca da termometria; dilatação; 

calorimetria. 

- Não trata de óptica geométrica, considerada 

dispensável. Porém, enfatiza a importância de se 

compreender o espectro luminoso. 

- Não menciona conteúdos envolvendo acústica. 

 

 

Capítulo VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Ocupou posição central neste trabalho a análise histórica a respeito do desmembramento 

das disciplinas Física e Química, que desde a inauguração do Colégio Pedro II (1838) até 

1925 pertenciam à mesma cadeira. 

   Os programas de ensino e os livros adotados, referentes aos anos de 1858 e 1926 de Física 

e Química, foram apreciados e averiguados, a fim de compreendermos melhor o que fazia 

parte, o que era enfatizado no estudo da disciplina Física. Em seguida, foi descrito o 

Currículo Mínimo de Física do Estado do Rio de Janeiro (2012) e pudemos fazer uma 

comparação dos conteúdos considerados relevantes para o ensino de Física em 1926 e nos 

dias atuais.  

   A partir de 1856, os livros adotados para os estudos de Física e Química divergiram. Cada 

qual passou a ter conteúdos circunscritos a área e a ocupar posições individuais nos 

programas de ensino. 

   A obra de Meirelles traduzia um ensino tradicional, descritivo. Seu trabalho é permeado 

por conceitos e definições. Não aludia à importância de compreender a Física em si nem de 

que forma se dava o progresso científico. 
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   De 1870 em diante, um novo olhar sobre as ciências passou a emergir na sociedade 

brasileira. Não que o ensino descritivo e enciclopédico deixasse de se fazer presente. Mas, 

pelo fato de perceberem a importância da linguagem matemática imbricada no ensino da 

Física e no esmiuçar o conhecimento científico.  

   A influência francesa, presente desde a Monarquia, foi intensificada em solo brasileiro, 

principalmente como foi visto, no ensino secundário, até 1920. Os estabelecimentos que 

promoviam a instrução foram balizados pelo exemplo francês de ensino. Merece registro a 

valorização do ensino de Física no século XX. Como indicador dessa valorização, 

professores participaram de um intercâmbio intelectual, na França, a fim de promoverem 

mudanças no ensino científico no Brasil. Consequentemente disso, ocorreu, em 1925, a 

separação das disciplinas Física e Química.  

     Na perspectiva da conclusão, cabe aqui mencionar as deficiências presentes no ensino de 

Física no Brasil de hoje. A desvalorização não apenas do professor de Física, mas da 

disciplina em si, constitui uma barreira a ser ultrapassada na busca de um ensino eficaz. 

   Se o currículo de 1926 não aludia à contextualização histórica e social da ciência, em 

compensação, enfatizava o aspecto experimental da Física explicitado em doze lições 

práticas. O currículo de 2012, do Estado do Rio de Janeiro, enfatiza a contextualização do 

conhecimento científico num processo histórico-social, mas não menciona explicitamente 

quaisquer atividades práticas, sem as quais o ensino de Física é desfigurado. 
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