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                                                           RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade apresentar erros que persistem em aparecer em 

alguns livros didáticos de Física para o Ensino Médio. Em particular, focamos numa 

análise dos livros didáticos aprovados pelo MEC para o triênio de 2012 a 2015. A 

análise foi feita por amostragem. De um total de dez títulos, analisamos duas coleções, 

a saber, Física, de Newton Villas Boas, Ricardo Helou Doca, Gualter José Biscuola e 

Física – Ciência e Tecnologia, de Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro e 

Paulo Antonio de Toledo Soares, cada uma contendo três volumes, abrangendo o 

conteúdo de Física básica para o Ensino Médio, e aprovadas pelo PNLD (2012). A 

metodologia utilizada é a mesma usada pelo MEC, sendo que nos concentramos na 

análise dos conceitos e definições, que muitas vezes são mal interpretados. Estas más 

interpretações continuam se propagando até mesmo nos meios universitários. A 

fundamentação teórica é baseada nas referências no término deste trabalho. Ao final 

faremos uma discussão visando descobrir se os livros didáticos pesquisados contêm ou 

não  informações, capazes de conduzirem à aprendizagem de conceitos distorcidos, 

podendo ou não  estes textos  serem usados por alunos oriundos, na sua maioria, de 

famílias de baixo poder aquisitivo não justifica serem de má qualidade.  

 

Palavras – chave: Livros didáticos, Conceitos, definições. 

 

 

 

 



 

   

                                                            RÉSUMÉ 

 

Ce travail vise à montrer les erreurs qui persistent dans certains manuels scolaires 

apparaissent en physique de l'école secondaire . Et en particulier , nous nous 

concentrons sur l'analyse des manuels approuvés par le MEC pour la période triennale 

2012-2014 . L' analyse a été effectuée par échantillonnage . Un total de dix titres , nous 

avons analysé deux collections , à savoir , la physique , Newton Villas Boas , Ricardo 

Helou Dock , José Gualter Biscuola et Physique - Sciences et technologie , Charlemagne 

A. Torres , Nicolas Ferraro Gilberto et Antonio Paulo Soares de Toledo , contenant 

chacun trois volumes couvrant le contenu de la physique de base de l'enseignement 

secondaire et approuvé par PNLD (2012 ) . La méthodologie utilisée est la même que 

celle utilisée par la MEC , en mettant l'accent sur l'analyse des concepts et des 

définitions , qui sont souvent mal interprétées . Ces interprétations erronées 

continuent d'étalement , même dans les milieux universitaires . Le cadre théorique est 

basé sur les références à la fin de ce travail . A la fin, nous aurons une discussion visant 

à savoir si les manuels répondants contiennent ou aucune information, ce qui peut 

conduire à l'apprentissage des concepts deformes, que d'être des étudiants qui 

viennent pour la plupart issus de familles pauvres en mesure ou non ces textes sont 

utilisés ne justifie pas d'être de mauvaise qualité. 

Mots-clés - Mots-clés: étrangers , les concepts , les définitions, référentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

                                                           RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar los errores que persisten em algunos libros 

de texto aparecen en Física de La Escuela Secundaria . En particular, nos centramos em 

el análisis de los libros de texto aprobados por el MEC para El trienio 2012-2014. El 

análisis se realizó por muestreo . Un total de diez títulos , analizamos dos colecciones , 

a saber , la física , Newton Villas Boas, Ricardo Helou Dock, José Gualter Biscuola y 

Física - Ciencia y Tecnología, Carlomagno A. Torres, Nicolás Ferraro Gilberto y Antonio 

Paulo Soares de Toledo , cada uno com tres volúmenes que cubren los contenidos de 

Física Básica de La Educación Secundaria y aprobado por PNLD ( 2012). La metodología 

utilizada es la misma utilizada por el MEC , con especial atención en el análisis de 

conceptos y definiciones, que a menudo son mal interpretados . Estas malas 

interpretaciones continúan extendiendo incluso em el mundo académico. El marco 

teórico se basa em las referencias al final de este trabajo. Al final vamos a discutir el 

análisis de si los libros de texto encuestados contienen información o no, capaces de 

conducir a conceptos distorsionados de aprendizaje , que pudiendo o no estos textos 

ser usados por alumnos oriundos, en su mayoría, de familias de bajo poder el 

comprador no justifica ser de mala calidad,buscando , em lo posible , tener em cuenta 

la realidad socioeconómica de los estudiantes. 

 

 Palabras clave : Libros de texto , los conceptos , las definiciones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade de aprendizagem dos estudantes que saem do ensino 

fundamental  e são logo inseridos no Ensino Médio é objeto de inúmeros trabalhos em 

várias áreas do conhecimento. Dentre as várias disciplinas do nível fundamental, 

português e matemática são considerados os vilões, e um trabalho mal estruturado 

com estas matérias ocasiona uma séria deficiência no processo de ensino 

aprendizagem no nível médio. O próprio INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) numa pesquisa realizada com alunos do 

primeiro segmento e do 3º ano do Ensino Médio,  constatou este péssimo 

desempenho [GOMES, 2013]. Mas esta simples constatação não dá indicações das 

possíveis causas destes  resultados. Segundo Paulo Freire, muito do que é ensinado no 

Brasil segue uma linha do que ele definiu como “educação bancária” [FREIRE, 1987], 

em que, entre outras coisas, o professor é transmissor do conhecimento e o aluno um 

mero recipiente. Partindo deste pressuposto, a escola que admite uma pedagogia 

tradicional faz com que cada geração de estudantes do ensino fundamental que passa 

para o médio tenda a uma situação em que todos os vícios adquiridos durante o 

ensino fundamental  vão acompanha-lo no nível médio, dificultando principalmente o 

ensino de matemática. No 9º ano, o estudante entra em contato com as ciências em 

nível um pouco mais elevado, um pré-requisito para prepara-lo para o ensino de Física, 

Química e Biologia no começo do ensino médio. Mas este educando vem com uma 

bagagem de “educação bancária” que não permite que ele seja um ser crítico social, 

ou seja, um portador de uma educação libertadora [FREIRE, 1987]. O ensino de Física 

no contexto de uma escola tradicional, além de sofrer com as conseqüências da má 



 

   

formação prévia, sofre também com a dificuldade de materiais didáticos que possam 

dar suporte às suas aulas. Numa escola pública, o professor de Física tem como apoio 

didático livros que são aprovados pelo MEC. Conceitos e definições, numa escola 

tradicional, são repassados, mas muitas vezes não esclarecidos, de forma que o aluno 

os compreenda. Não se deve entregar ao estudante apenas fórmulas para serem 

gravadas e usadas. O aluno que for condicionado desta maneira no ensino 

fundamental irá fazer o mesmo no Ensino Médio, em particular, no aprendizado de 

Física. Existe toda uma base de conhecimento na qual a Física foi fundamentada, ao 

longo de uma evolução histórica, de forma experimental e teórica. As equações não 

podem  ser usadas sem uma compreensão clara do seu significado. Por isso é de 

fundamental importância que o material didático usado pelo professor de Física no 

ensino médio não pode propagar erros conceituais, que prejudiquem o processo 

formativo dos alunos, não importando se a orientação pedagógica da escola é 

tradicional ou não. Com este trabalho, objetivamos mostrar e analisar erros 

conceituais que tendem a se repetir em livros de Física adotados pelo MEC no triênio 

2012 a 2014. Durante esse período, dez títulos foram aprovados pelo PNLD (2012). 

Foram escolhidas por amostragem, duas destas coleções. A primeira  intitulada  Física 

e a segunda,  Física – Ciência e Tecnologia, cada uma contendo três volumes, 

abrangendo o conteúdo de Física básica para o Ensino Médio de acordo com o PCN . 

Faremos também, neste trabalho, a avaliação das atividades propostas em vários livros 

das coleções, quando julgarmos necessário. Para análise dos conceitos e definições, 

usamos o mesmo roteiro utilizado pela comissão do PNLD para selecionar os livros 

didáticos. Neste roteiro, foram considerados os dados de identificação do livro, a 

identificação dos campos da física escolar, a seleção de conteúdos e a articulação entre 



 

   

eles.  Além disso, foram selecionados conteúdos distintos a fim de analisar a 

abordagem metodológica, a forma como os conceitos eram colocados e, ainda, se 

sugeriam atividades práticas ao assunto, e citavam conexões com outros componentes 

curriculares. No referencial teórico, há algumas demonstrações, todas baseadas em 

conceitos físicos e matemáticos que tiveram como apoio os livros, artigos e 

monografias que estão citados nas  referências.  Durante a realização deste trabalho 

foi possível perceber a relevância de se analisar um livro didático antes de utilizá-lo, e 

como é importante ter bons materiais de suporte associados ao processo de ensino e 

aprendizagem. A cada erro ou omissão detectados faremos uma análise qualitativa e 

quantitativa do conteúdo em que questão. Vamos agora passar a um resumo dos 

conceitos importantes para a nossa análise. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Vetor posição 

          Considere uma partícula que se move em um plano cartesiano onde desenhamos 

eixos x e y. Trataremos aqui de um movimento em duas dimensões podendo ser 

facilmente estendido a três dimensões, podemos localizar a partícula utilizando o 

conceito de seu vetor posição: 

                                                         r


= xi + yj      (2.1) 

onde os vetores i e j são vetores unitários ao longo dos eixos x e y. Os coeficientes x e y 

dão a localização da partícula relativa aos eixos. Quando a partícula move-se da 

posição 1r


 no instante t1  para a posição  2r


 no instante t 2 , seu vetor deslocamento de 

P1(x 1 , y1 )  a  P2(x 2 , y 2 ), é 

 



 

   

     y 

                      p1         r


  p2 FIG. 1 

                                      1r


                   2r


 x 

 

                                                                   r


 = 2r


- 1r


    (2.2)  

 
          O vetor deslocamento pode ser expresso em termos dos seus componentes 

como 

                                        r


 = x i + y j     (2.3) 

onde x =x 2 -x 1  e  y =y 2 -y 1 , suas variações horizontal e vertical da posição  e i e j 

denotam, como usual, os vetores unitários de base nas direções x e y, 

respectivamente. 

2.2 Vetor Velocidade 

           Definimos a velocidade média de uma partícula que realiza um deslocamento 

r


  em um intervalo de tempo t  como: (FIG.1) 

                                                     mv


=
t

r






       (2.4)
 

2.3 Vetor velocidade instantânea 

          A velocidade média mv


 torna-se uma aproximação cada vez melhor para a 

velocidade instantânea insv


quando o intervalo de tempo t  entre dois pontos no qual 

a média é obtida torna-se cada vez menor. Em termos matemáticos, insv


 é definida 

como o limite: 

                                                        insv


=
0

lim
t t

r






 (2.5) 



 

   

         Enquanto t  vai se tornando cada vez menor, a velocidade média mv


 vai se 

aproximando de um valor limite e constante. Isto é, a velocidade instantânea no 

instante t1  é a velocidade média durante um intervalo de tempo, centrado em 1t , 

quando t  se aproxima do valor nulo. No limite t  tendendo a zero, a velocidade 

instantânea tangencia a trajetória no ponto P1 [KNIGHT, 2009]. 

 

          Quando a velocidade é constante num dado intervalo a velocidade média é igual 

a velocidade instantânea em todos os pontos deste intervalo. 

2.4 Aceleração Média 

         Definimos a aceleração média como a variação da velocidade instantânea dividida 

pelo intervalo de tempo entre dois pontos da trajetória: 

                                                      ma


=
t

v






       
(2.6) 

Se aceleração é constante dizemos que o objeto está em um movimento 

uniformemente acelerado. 

2.5  Aceleração Instantânea 

          Definimos a aceleração instantânea como: 

                                             insa


=
0

lim
t t

v






           (2.7)
 

para uma partícula que descreve uma trajetória  no plano xy , v


 = 2v


- 1v


, onde a 

velocidade instantânea  é 1v


 no ponto P1, e a velocidade instantânea é 2v


 no ponto 

P2, com os dois vetores tangentes a trajetória, nos instantes t1  e t 2 . Tomemos a 



 

   

aceleração média da partícula. Considerando 0t , a aceleração instantânea estará 

no mesmo ponto da trajetória em que a velocidade instantânea é v


. 

          Quando a aceleração é constante a 
ma


 num certo intervalo será igual a 

aceleração instantânea em um ponto da curva em um instante t neste mesmo 

intervalo[KNIGHT, 2009]. 

2.6 Força 

          Definimos a Força como: 

                                         F


=
t

p






     (2.8)     ,onde p=m v


 é o momento da partícula. 

          Considerando 0t , temos 

                                         F


=
dt

pd


              (2.9)
 

 

                                    [ALONSO FINN, 1970] 

2.7 Leis de Newton 

                            Primeira lei de Newton (também conhecida como Lei de Galileu) 

          Um corpo que se encontra em repouso assim permanecerá ou um corpo em 

movimento prosseguirá se movendo em linha reta com velocidade constante se e 

somente se for nula a força resultante sobre ele. 

 Obs:. Só é válida em referenciais inerciais, que são aqueles que estão em repouso ou 

em  movimento retilíneo uniforme. Surge logo a pergunta: em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme em relação a que? Uma resposta seria: em relação a 

outro referencial, que deve, por sua vez, ser inercial, e assim ad infinitum. Este é 

portanto, o calcanhar de Aquiles da Mecânica Newtoniana. Em seu livro O Significado 



 

   

da Relatividade, Einstein [EINSTEIN, 1955] afirma que Newton parecia estar consciente 

desta dificuldade, mas preferiu esconde-la usando o artifício do espaço absoluto, pois 

não via outro caminho possível para o desenvolvimento da Mecânica em sua época. 

          Achamos interessante ressaltar que um referencial é uma entidade material, ou 

seja, um corpo ao qual referimos o movimento em questão. Este conceito não deve ser 

confundido com o de sistema de coordenadas, que é uma construção teórica. Ao 

mesmo referencial podemos, em geral, associar uma infinidade de sistemas de 

coordenadas. 

                                          Segunda “lei” de Newton  

          Um corpo de massa m, sujeito a forças 
1F


, 2F


,... sofrerá uma variação de 

momento linear dada por  

                        resF


= extF


 =
dt

pd


=
dt

vmd )(


=
dt

dmv

dt

vmd


 , (2.10) 

     Se resF


=0  
dt

pd


=0  ectp


   ectvm


 ; se  m=cte   ctev 


  

     Logo, a primeira lei é uma conseqüência da segunda, para resF


=0  e m=cte. Neste 

caso colocamos a palavra “lei” entre aspas pois, de acordo com a definição de lei física 

mais aceita entre os filósofos da ciência, (2.10) não é o enunciado de uma lei natural. 

Segundo estes autores ( Ver, por exemplo, o clássico tratado de Lindsay e Margenau, 

Foundations of Physics) [ LINDSAY E MARGENAU, DOVER, NEW YORK, 1957] uma lei 

natural é um enunciado que expressa uma regularidade observada experimentalmente 

no comportamento de um sistema físico ( a lei de Hooke e a lei de Boyle são bons 

exemplos, segundo este critério). É claro então que a validade de uma lei é sempre 



 

   

estabelecida somente dentro do intervalo em que as grandezas envolvidas são 

mensuradas,  e nas condições em que as experiências são realizadas.   

É claro que isto não se aplica a (2.10), e por isto alguns autores preferem considera-la, 

mais apropriadamente, em nossa opinião, como uma definição do conceito de força 

[ALONSO-FINN, 1970]. 

No caso de   m ser  constante obtemos a força resultante resF


= am
dt

vd
m




 (2.11) que é 

o único caso analisado no ensino médio. A resF


  em (2.10) e (2.11) é a resultante das 

forças externas sobre o corpo.  

                                               Terceira lei de Newton 

          Toda força existe como um dos membros de um par  ação/reação( estamos 

analisando as forças num mesmo referencial inercial). 

         Os dois membros de qualquer par ação/reação são exercidos sobre diferentes 

objetos. 

        Os dois membros de um par ação/reação têm o mesmo módulo, mas sentidos 

contrários um ao outro: ABF


= - BAF


(2.12) [KNIGHT, 2009]. O primeiro e o terceiro 

postulados são consequências do segundo. 

2.8  Transformações de Coordenadas entre dois  Referenciais Inerciais 

 

Suponhamos um evento que ocorre em dois diferentes referenciais inerciais com 

coordenadas (x,y, z, t) em relação a S e (x', y', z', t') em relação a S’. 

Agora vamos considerar S’ movendo-se na direção do eixo x de S com velocidade 

uniforme v e os eixos de S paralelos a S' durante todo o movimento, com os eixos 



 

   

coincidindo em t= t' = 0 (figura 2). Vamos supor que as mesmas unidades de distância e 

tempo são adotadas em ambos referenciais. Usando a transformação de Galileu: 

 

figura 2  

 Evento  

                                        x´=x – VT      (2.13) 

                                        y´=y              (2.14) 

                                        z´=z              (2.15) 

                                        t´=t              (2.16) 

            Derivando em relação a t 

=
dt

dx
-  v  (2.17),   

dt

dz´
 =

dt

dz
  (2.18),   

dt

dý
 =

dt

dy
  (2.19)        

         Se a partícula anda cada vez mais rapidamente, ela adquire uma aceleração em 

relação aos dois referenciais. Portanto, derivando mais uma vez em relação a t: 

                            xa = ´xa   (2.20), ya = ´ya
  

(2.21),  za = ´za   (2.22), 

          Logo a aceleração é invariante sob a transformação de Galileu. Uma força que 

esteja sendo aplicada sobre a partícula em movimento será a mesma nos dois 

referenciais desde que a  massa desta partícula seja constante: 

 

dt

dx́



 

   

                                                 xF =
´xF   (2.23),  

yF =
´yF
  

(2.24),  zF = ´zF   (2.25), 

         Esta relação pode ser estendida a qualquer direção do espaço, com excelente 

aproximação, para velocidades muito menores que a da luz no vácuo (v<<c). 

Concluindo as leis de Newton são válidas em quaisquer referenciais inerciais 

[NUSSENZVEIG, 2002]. 

2.9 Referenciais Acelerados 

        Um referencial acelerado é aquele que não está em movimento retilíneo 

uniforme. Existe pelo menos um referencial inercial em relação ao referencial 

acelerado. 

          Consideremos agora um referencial inercial S e um referencial S´ em movimento 

retilíneo uniformemente acelerado em relação a S. Colocando as mesmas condições 

anteriores, mas com V
0
 e A sendo agora a velocidade inicial e a aceleração de S´ em 

relação a S: 

                                               x´=x-x
0
  (2.26) ,onde x

0
= V

0
t +

2

2At
   (2.27) 

                                               x´= x- V
0
t -

2

2At
   (2.28), 

            Derivando em relação a t: 

                                                   V´= V- V 0 -At   (2.29) 

           Derivando mais uma vez em relação a t:                            

                                                   ´xa = xa - A  (2.30) 

        De modo que uma aceleração de uma partícula em relação ao referencial S´ difere 

da aceleração do referencial S pelo termo constante- A, onde A é a aceleração de S´em 

relação a S. Temos agora que  xa 
´xa , pois:                



 

   

                                                   xa =
´xa +A,  (2.31) 

                                                   xF =m
´xa +mA,  (2.32) 

                                                   xF =
´xF +

inF ,  (2.33) 

 

         Logo, a segunda “ lei” de Newton (com massa constante) não é válida em um 

referencial não inercial S´, em movimento retilíneo uniformemente acelerado em 

relação a um referencial inercial S. Aparece um termo novo mA, que tem dimensão de 

força, mas que não corresponde a nenhuma força física, resultante da interação entre 

as partículas. Esta é chamada de força de Inércia 
inF . Esta relação pode  ser estendida 

a qualquer orientação relativa dos eixos. É uma aproximação não relativística (v<<c) 

[NUSSENZVEIG, 2002]. 

 

2.10 Força Centrífuga 

          Seja agora um referencial S´ em movimento rotacional uniforme em relação a 

uma referencial inercial S. Suponha que exista uma partícula em repouso no 

referencial  S´ que esteja, por exemplo, presa por um fio de massa desprezível ao eixo 

de rotação fixo, uma plataforma circular girante. Podemos considerar os eixos de S e S´ 

na mesma origem no instante t=0.  Após um determinado tempo o referencial S´ gira 

com velocidade angular    em relação ao referencial S que está fixo. Podemos 

considerar a força que a Terra faz na partícula sendo comum em ambos os 

referenciais, ou seja, P


=m g


(2.34).        
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         No referencial  S  as forças que agem sobre a partícula são a força normal  N


 que 

se equilibra com a força que a Terra faz na partícula P


 e a força de tensão  T


que a 

corda faz na partícula. Esta última é a força resultante em relação ao referencial 

inercial S, uma força horizontal que vai ser igual a força centrípeta exercida sobre a 

partícula, pois a partícula executa um movimento circular uniforme em relação ao 

referencial S: 

cF


= m
ca


=T


= resF


 (2.35), onde 
ca


=- rer
2 (2.36), sendo re


 vetor unitário nesta 

direção.            

              T


= - m rer
2  (2.37) 

          Em  S´, a partícula está em repouso, logo as únicas forças que podem estar 

aplicadas nela são as forças Normal e o peso que se equilibram e mais a força de 

Tração que se equilibra com força inercial, pois se esta não existisse a partícula não 

estaria em repouso. Logo, 

 

                                           
T


+ inF


=0= res
sF ´


    (2.38)  



 

   

                         inF


= - T


= m
rer
2  (2.39) , que é a força centrífuga ( aponta 

para fora do centro) 

         Vale destacar que as forças inerciais só existem em referenciais acelerados 

[NUSSENZVEIG, 2002]. 

2.11   Temperatura e  Calor 

     Definimos temperatura como uma quantidade relacionada com a energia cinética 

média das partículas componentes de um sistema físico, medida no referencial do 

centro de massa do sistema [ALONSO FINN, 1970].  

     Definimos calor como a forma ou modo de transferência de energia de um sistema 

ou corpo para outro devido exclusivamente a uma diferença de temperatura entre 

eles, nunca a quantidade de energia contida em um sistema dado [YOUNG et al., 

2009]. 

 
2.12  Ondas Sonoras 

 
          As ondas mecânicas são as ondas que necessitam de um meio material para se 

propagar. Existem dois tipos de ondas : as ondas transversais, nas quais as oscilações 

são perpendiculares à direção de propagação, e as  longitudinais, em que as oscilações 

acontecem na direção de propagação da onda. Um exemplo simples de ondas 

longitudinais é dado pelas ondas sonoras no ar. Elas podem é claro, se propagar em 

vários meios. Neste trabalho falaremos de ondas sonoras que se propagam no ar  na 

faixa de freqüências percebidas pelos humanos. 

      O ponto F na figura 2 abaixo representa uma pequena fonte sonora, que 

chamaremos de fonte pontual, emitindo ondas sonoras em todas as direções. Os raios 

indicam a direção de propagação e as frentes de onda podem ser usadas para 



 

   

visualizar a propagação e o espalhamento das ondas sonoras. Frentes de onda são 

superfícies nas quais o deslocamento produzido pelas ondas sonoras tem o mesmo 

valor; essas superfícies são representadas por circunferências(no caso de fontes 

pontuais ou esfericamente simétricas), completas ou parciais, em um desenho 

bidimensional. Raios são retas perpendiculares às frentes de onda que indicam a 

direção de propagação. As linhas  duplas pontilhadas da figura 3 sobrepostas aos raios 

indicam que as oscilações longitudinais do ar são paralelas aos raios. 

 Frentes de onda 

 

                              F                                         Raio 

 

        Raio 

                                           Figura 3: Fonte internet                          

          Nesta situação, as  frentes de onda são esféricas e se espalham isotropicamente 

nas três direções; ondas deste tipo são chamadas  ondas esféricas. À medida que as 

frentes de onda se expandem e seu raio aumenta, sua curvatura diminui. Muito longe 

da fonte  pequenas áreas das frentes de onda são aproximadamente planas (ou retas, 

em desenhos bidimensionais); nesta situação elas são chamadas  ondas planas( vale 

lembrar que tanto as ondas esféricas quanto as planas estão representadas 

matematicamente como soluções da equação diferencial das ondas de D’Alembert. 

Mas, embora existam na natureza ondas com comportamento bem próximo ao das 

ondas esféricas, as ondas planas aparecem como um comportamento aproximado das 

esféricas ou como uma aproximação razoável para ondas na superfície de grandes 

massa de  água) [RESNICK et al., 2009;NUSSENZVEIG, 2002]. 



 

   

2. 13 Caixas de Ressonância 

A caixa de ressonância é encontrada em instrumentos como o violão ou o violino e o 

cajon, por exemplo. Geralmente são feitas de madeira, com um tampo superior e um 

inferior. Em um desses tampos, nos instrumentos de corda, há uma estrutura ( o 

cavalete) no qual prendemos um dos extremos das  cordas (geralmente feitas de fio de 

aço). 

 

    Fig.4 

Fonte : internet 

          A corda é então estendida ao longo de uma parte chamada braço do instrumento 

(Fig. 04), terminando em outra parte onde ficam as tarrachas, que prendem a outra 

extremidade da corda e podem girar em torno de seu eixo, tracionando a corda, e, 



 

   

logo variando a freqüência de vibração ( 
u

F

L

n
fn

2
   (2.40) , onde F é a tração). Este 

é o procedimento usado para afinar as cordas do instrumento. 

 

 É possível produzir ondas estacionárias em uma corda fixa pelas duas extremidades, 

pois as ondas que se propagam na corda são refletidas em cada extremidade. Para 

certos valores de comprimento de onda, a combinação das ondas que se propagam 

cria um estado estacionário onde os comprimentos de onda correspondem às 

frequências de ressonância da corda ( isto acontece justamente por que prendemos os 

dois extremos da corda, ou seja, a corda não pode oscilar com qualquer frequência 

devido ao fato de termos imposto estas condições de contorno). Ao produzirmos  

ondas estacionárias  a corda passa a oscilar com grande amplitude, movimentando o 

ar ao redor e produzindo assim uma onda sonora com a mesma frequência de 

oscilações da corda. O som produzido na caixa de ressonância é percebido através  da 

propagação de ondas de pressão no ar [RESNICK  et  al. 2009; NUSSENZVEIG, 2002]. 

 

2.14  Lei de Ohm 

          Consideremos a aplicação de uma diferença de potencial variável entre extremos 

de um fio de cobre. Suponha que, para cada valor de V, medimos o valor 

correspondente da corrente i , lançando os resultados num gráfico, como aparece na 

figura 5. A linha reta resultante significa que a resistência (definida por R=
i

v
 (2.41)é 

devida a Ohm) deste  condutor não depende da diferença de potencial aplicada para 

medi-la. Este importante resultado, válido em geral para condutores metálicos, é 



 

   

conhecido pelo nome de Lei de Ohm. Estamos supondo também que a temperatura 

permaneça constante durante todas as medidas. 

          Muitos condutores não obedecem a Lei de Ohm. A figura 6, mostra o gráfico =

ixv  para uma válvula diodo do tipo 2A3.  Como o gráfico não é uma reta, a resistência, 

neste caso, depende da tensão que aplicamos para medi-la. Mais ainda, a corrente 

nesse dispositivo será praticamente nula, se invertermos a polaridade da diferença de 

potencial aplicada. Para os condutores metálicos, a corrente troca de sentido quando a 

diferença de potencial é invertida, mas sua intensidade permanece a mesma ( dentro 

do erro experimental). 

          Chamamos particular atenção para o fato de a Lei de Ohm não ser expressa pela 

relação V = R i ( 2.42) ( como dissemos anteriormente, isto é a definição de resistência). 

Um condutor obedece à Lei de Ohm se o seu gráfico de i  contra V for linear, isto é, se 

R for independente de V e i . A relação R =  iV /   permanece como definição geral para 

a resistência de um condutor, independente do fato dele obedecer ou não a Lei de 

Ohm [HALLIDAY, 1981;NUSSENZVEIG, 2002]. 
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Figura 5 

Gráfico da corrente num particular condutor de 

cobre em função da diferença de potencial. Este é 

um condutor que obedece a Lei de Ohm neste 

intervalo de 0 a 6 volts.   
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2.15  Descontinuidade  do campo Elétrico na vizinhança de uma camada 

superficial de carga 

          O campo elétrico sempre passa por uma descontinuidade quando se atravessa 

uma distribuição superficial de carga de densidade   . 

          Considere a lei de Gauss aplicada a um pequeno cilindro atravessando uma 

superfície S  que tem densidade superficial de carga constante  , como na figura 1. 

Seja A  a área da parte de S  contida no cilindro. Da lei de Gauss, segue-se que 

 
 

 

Por outro lado 
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e, como as “tampas” do cilindro podem ser tomadas muito pequenas, 
E  pode ser tomado aproximadamente constante em  1S  e em 2S , 

de forma que 
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Figura 6 

Gráfico da corrente numa válvula diodo do tipo 2A3 em função 

da diferença de potencial. Este é um condutor que não 

obedece a Lei de Ohm. 
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Note que chamando  nnn 21  , e portanto  
o


).nE-(E 21  

          Em palavras: a componente perpendicular do campo elétrico, E.nE   é 

descontínua ao se atravessar uma superfície com   0 . 

          Nossas conclusões não mudam se escolhemos nnn 12  . Quanto à 

componente tangencial, podemos estudar seu comportamento nas proximidades da 

superfície carregada se consideramos o rotacional de E  em torno de uma curva 

fechada   como na figura. Visto que 

    
                         

                         0d.  lE  

 
 E também no limite ,  0a  

  a contribuição dos lados menores desaparece, ficamos com  

 

2211
ll

lld.d.d.
21

^^

lE.lE.lElElE                                   

                                                                                                                                      

note que lll 21   e  21

^^

ll  , portanto,                                                                         fig.2 

 
 

0l1 
^

21 l)E-(E   ,ou seja, as componentes tangenciais do campo elétrico são 

contínuas: 
                                             

//2//1 EE   

 
Em resumo:   

Considerando uma superfície com densidade de 

carga  , temos sempre 

o


).nE-(E 21       e 

//2//1 EE   

Na primeira expressão, n  é um vetor que vai da região 2 para a região1 

[GRIFFITHS,2011; HALLIDAY,1981]. 
 



 

   

2.16 Efeitos de Borda em capacitores de placa s paralelas 

          Um capacitor de placas paralelas é composto de dois condutores que tomam a 

forma de duas placas paralelas de área A, separadas por uma distância d. Se ligarmos 

cada uma das placas aos terminais de uma bateria, elas ficarão carregadas com cargas 

+q e –q, respectivamente. Se d for muito pequeno, comparado às dimensões das 

placas, o campo elétrico E


, entre elas, será uniforme, com boa aproximação, o que 

significa dizer que as linhas de força serão paralelas e igualmente espaçadas entre si. 

Na realidade considerando válidas as leis do eletromagnetismo, elas exigem que haja 

uma deformação das linhas perto das bordas das placas (figura 9) veja  o problema  

número  de Halliday[ HALLIDAY, 1981] volume 3. Ou seja, não pode ocorrer o que 

vemos na figura 10 (Fig. 10), o campo elétrico E


 num capacitor de placas paralelas 

carregado, não pode diminuir subitamente para zero em um ponto a , logo após os 

término das placas.  Nos capacitores reais sempre existe uma distorção das linhas de 

força nas proximidades de suas bordas, o que faz com que E


 diminua para zero de 

uma maneira gradual e contínua [HALLIDAY, 1981]. 

 

 E


 

 
                                    Figura 9 
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                                    Figura 10 



 

   

 

 

2.17  Campo Magnético de um ímã 

          Dizemos que no espaço que circunda um ímã, ou um condutor percorrido por 

uma corrente elétrica, existe um campo magnético. O vetor B


, do campo magnético, é 

chamado por razões históricas de indução magnética podendo ser representado por 

linhas de indução, da mesma maneira que o campo elétrico é representado por linhas 

de força. O campo magnético está relacionado com suas linhas de indução da maneira 

seguinte: 

          A reta tangente a uma linha de indução num ponto qualquer dá a direção do 

vetor  B


 nesse ponto. 

          As linhas de indução são traçadas de tal maneira que o número de linhas que 

atravessam, por unidade de área, uma superfície perpendicular às mesmas é 

proporcional ao módulo do vetor B


 na região considerada. Assim sendo, onde as 

linhas de indução estão muito próximas umas das outras, B


 será grande em módulo; 

sendo pequeno onde elas estiverem muito separadas. 

          Do mesmo modo que no caso do campo elétrico, é o campo magnético B


 que 

tem importância fundamental, as linhas de indução dando simplesmente uma 

representação gráfica da forma como B


 varia numa dada região do espaço [HALLIDAY, 

1981]. 

 

 

 



 

   

 Figura 11 – As setas tangente às linhas de indução representam o vetor B


 naquele ponto. 

 

 

 

3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

3.1 Física –Volume 1 

 

          Começaremos com a descrição do primeiro volume da coleção Física,cujos 

autores são Ricardo Helou Doca, Engenheiro eletricista formado pela Faculdade de 

Engenharia  Industrial (FEI-SP), professor de Física na rede particular de ensino, Gualter 

José Biscuola, Engenheiro Eletricista formado pela Universidade de São Paulo, 



 

   

professor de Física na rede particular de ensino, Newton Villas Bôas, Licenciado em 

Física pela Universidade de São Paulo, professor de Física na rede particular de ensino. 

O título da coleção é Física, ensino médio - 1ª edição [ HELOU DOCA et al, 2010]. A 

obra foi dividida em três volumes, um para cada ano do ensino médio. No primeiro 

volume é apresentada a Mecânica, que foi dividida em Cinemática,  Estática dos 

Sólidos e Dinâmica  dos Fluídos. Estas, por sua vez, são divididas em capítulos que 

trazem, além do texto teórico, propostas de experimentos, textos complementares e 

leituras numa tentativa de melhorar a compreensão do conteúdo. Em todos os 

Capítulos há três seções de exercícios: as Questões Comentadas, que trazem as 

resoluções, procuram acostumar o estudante com a linguagem usual da Física e 

propõem uma primeira operacionalização com os conceitos apresentados; as Questões 

propostas, que são destinadas às atividades de sala de aula e de casa; e as Questões de 

sedimentação e aprofundamento, que visam  fortalecer ainda mais o aprendizado, 

além de pretender preparar o educando para os exames de admissão em instituições 

de Ensino Superior. Na seção Para Saber Mais, o estudante encontra algumas 

indicações de livros, vídeos e sítios, que tentam contribuir para uma formação mais 

dinâmica e completa. No término de cada volume, são dadas as respostas de todos os 

exercícios propostos, exceto os do encarte Descubra Mais e os do Reflita – que faz 

parte do encarte Leitura, onde determinados questionamentos visam promover a 

pesquisa e propor desafios adicionais que deverão ser objeto de debates com outros 

alunos e com professores. 

          Uma análise conceitual, como as palavras dizem, tem como objetivo verificar 

conceitualmente a obra e verificar em que os autores se basearam para as 

argumentações físicas apresentadas em cada unidade do livro. Em relação ao livro 



 

   

Física, Volume 1 foram encontradas falhas conceituais em certos enunciados 

propostos, que comprometem as atividades  transmitindo ao educando um conceito 

incorreto.Faremos agora uma descrição unidade por unidade destacando itens que nos 

chamam atenção. 

          No capítulo 1 – iniciação à cinemática escalar e movimento uniforme, Unidade I-

cinemática, na seção 6 - Espaço, página 31, os autores escrevem: 

 

“Espaço(s) de uma partícula é a grandeza que determina sua posição na trajetória, 

posição esta dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a 

partícula e o ponto O, acrescido de um sinal positivo ou negativo, conforme a região 

em que ela se encontra. O ponto O é denominado origem dos espaços. Note que a 

orientação da trajetória indica o sentido dos espaços crescentes.” 

          Mais adiante, na seção 7 – Variação de espaço e distância percorrida, os mesmos 

autores dão a seguinte definição: 



 

   

“a variação de espaço é o espaço na posição final menos o espaço na posição inicial”. 

As análises dos trechos do livro serão feitas em partes. Na primeira, onde é enunciada 

a definição de espaço, é observado que, em Física,  espaço a definição não é simples, 

mas definitivamente não deve ser confundida com a distância ou deslocamento. Outra 

noção é a identificação do espaço físico com o espaço abstrato da Geometria 

Euclidiana. Esta identificação inclui as propriedades de isotropia ( igual em todas as 

direções) e homogeneidade ( igual em todos os pontos) do espaço geométrico 

[Leonardi, 2010]. Quando descrevemos algum fenômeno da natureza, utilizamos 

artifícios matemáticos que nos ajudam a criar modelos para tentar descrever este 

evento, o que muitas vezes leva a uma descrição mais refinada do que a fornecida pela 

observação, mas não necessariamente melhor.  No caso acima, seria o melhor  dizer 

que é a variação da posição, ou do vetor deslocamento, tratando a  posição final 

menos a  posição inicial de uma partícula em um determinado sentido do movimento 

como sendo  uma soma  vetorial. Sendo um vetor, esta grandeza possui todas as 

propriedades afins, como módulo e orientação [CALLIOLI, 1995; KNIGHT, 2009]. 

Observe que sempre  a intensidade do vetor deslocamento será positivo. Desta forma, 

podemos chamar de rapidez o valor absoluto da velocidade. 

No capítulo 2- Movimento Uniformemente Variado, Unidade I – cinemática, página 66, 

os autores definem a velocidade média e a interpretam num gráfico deslocamento ( ou 

distância)- tempo, que no caso é curvilíneo, entre os instantes t e t´, e depois fazem a 

comparação com a velocidade instantânea da seguinte maneira: 

                              “V=
t

s




(velocidade escalar instantânea no instante t)”, 



 

   

          Afirmando, erradamente, que estas duas velocidades (a instantânea e a média) 

coincidem. Os autores apresentam então uma ideia intuitiva de limite, supondo que t´ 

vai se aproximando de t, e mostrando que cada vez mais a reta secante à curva vai se 

deslocando,e que, no limite, passamos a ter uma reta tangente à curva no instante t. 

 

Aqui devemos fazer duas observações: primeiro, não mencionam se a partícula está 

com velocidade constante ou variável, embora possamos alegar que o título desta 

seção já implica em o movimento ser acelerado. Agora, somente se a partícula 

estivesse em movimento uniforme ( o que contraria o título da seção) seria correto 

afirmar que a velocidade instantânea  é  igual a velocidade média, conforme é sugerido 

na expressão emoldurada. [ALONSO-FINN, 2001]. 

          No Capítulo 4- Vetores e cinemática vetorial, Unidade I- cinemática, na página 

104, seção componente tangencial ou aceleração tangencial ( ta


), é feita uma 

representação esquemática do movimento de uma partícula ao longo de uma curva 

qualquer no sentido horário, deslocando-se cada vez mais depressa e, em outra 

representação movendo-se cada vez mais devagar. Não é mostrado que, quando a 



 

   

partícula move-se cada vez mais depressa, existe um ângulo   <90° (medido no 

sentido anti-horário) entre a velocidade  e a aceleração no instante t, enquanto temos 

um ângulo   >90°para o caso de a partícula mover-se cada vez mais devagar. Nem 

tampouco existe indicação que em cada ponto de uma trajetória, a orientação da 

aceleração é diferente. 

 

          No capítulo 5- Princípios da Dinâmica, Unidade II – dinâmica, página 137, os 

autores escrevem“De acordo com os preceitos da mecânica clássica, a massa de um 

corpo é uma característica sua, sendo constante em qualquer ponto do Universo”. Não 

está errado o enunciado, mas deveria ser falado que supondo válida a Mecânica de 

Newton, isto é verdade, porém em velocidades próximas da luz já não podemos dizer 

isso, pois envolve a relatividade restrita de Einstein, onde a massa  varia. Este assunto 

é controverso, pois alguns autores afirmam que quando usamos o termo massa estaria 

implícito que estamos nos referindo à massa de repouso e, se aderirmos a esta 

opinião, o enunciado do livro estaria rigorosamente correto; outros autores, no 

entanto, distinguem entre a massa de repouso e a massa relativística, que é uma 



 

   

função da velocidade do corpo( é claro que está envolvido neste conceito um 

referencial, pois velocidade não é um invariante em nenhuma versão da relatividade ( 

de Galileu, de Poincaré-Lorentz, ou Generalizada). Sob esta ótica a massa relativística 

depende, é claro, do referencial).  

 

          No capítulo 8 – Gravitação, página 222, unidade II – Dinâmica, é feita uma 

comparação entre o peso aparente de uma pessoa dentro do elevador e o de uma 

pessoa num veículo em órbita circular  em torno da Terra. Nesta comparação tem que 

ser observado que estão sendo citadas observações feitas em referenciais acelerados. 

O uso destes referenciais não faz parte do programa de Física do nível médio. Uma 



 

   

alternativa seria usar o Princípio Inverso da Equivalência [ SOUZA, 2015], que 

possibilita ao professor resolver problemas envolvendo referenciais acelerados sem 

desviar-se do referido programa. 

 

3.2    Física –Volume 2 

No Volume 2, da coleção Física,os autores tratam da Termologia, Física Ondulatória e 

Óptica Geométrica, cada assunto constituindo uma unidade.Estas unidades, por sua 

vez, são divididas em capítulos que como no Volume 1, trazem textos teóricos, 

descrevem experimentos, textos complementares e algumas leituras adicionais para 

reforçar a compreensão do conteúdo. Em cada capítulo há três seções de exercícios: as 

Questões comentadas, com a resolução permitindo um desenvolvimento dos 

conceitos apresentados; as Questões propostas, destinadas às atividades de sala de 

aula e de casa; e as Questões de sedimentação e aprofundamento, que visam 

fortalecer ainda mais o aprendizado,com o objetivo de preparar o educando para os 

exames de admissão a instituições de ensino superior. Na seção Para saber mais, há 

indicações de livros, vídeos e sítios na internet.  Ao término do volume 2, há uma 



 

   

seleção de questões do Enem e as respostas de todos os exercícios propostos.Os 

docentes recebem, em separado, um Manual do Professor. No Box( uma grafia 

inadequada, pois o livro é destinado a alunos do Brasil, país onde a língua  oficial é o 

Português) Leitura, do qual fazem parte o encarte Descubra Mais e o Reflita, onde são 

propostos  a pesquisa e desafios para o estudante, que devem ser resolvidos com 

ajuda dos colegas e do professor, pois as respostas não estão no final do livro. 

          No capítulo 2 do volume 2, página 25, os autores dizem: 

 

  “calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro ou de uma parte 

para outra de um mesmo corpo, trânsito esse provocado por uma diferença de 

temperaturas”.Num primeiro olhar, esta definição parece estar correta, mas a rigor, 

calor não é a energia em si, porém o processo de transferência.Em trabalhos 

publicados, destacamos: “Reflexões para subsidiar discussões sobre o conceito de 

Calor na sala de aula”[MOURA DA SILVA, LABURÚ, 2010]; afirmam que... ... “[...] deve-

se ter em mente que calor é, antes, uma forma de transferir energia e não a energia, 



 

   

embora a associação de calor com energia seja feita quando essa energia é transferida 

entre um sistema e sua vizinhança na condição(sic) de diferença de temperatura.” 

          No livro Física, Volume 2, Unidade II- Física Ondulatória, Capítulo 9- Acústica, 

página 248, os autores dizem: 

 

“O gerador de áudio é um aparelho que contém um circuito capaz de gerar sinais 

elétricos dentro de uma ampla faixa de frequência de som. Quando esses sinais são 

injetados na entrada de um amplificador, em cuja saída está ligada uma caixa acústica, 

eles produzem sons audíveis (frequências entre 20Hz e 20kHz, aproximadamente), 

infrassom ou ultrassons”. Neste caso eles deveriam afirmar que as ondas mecânicas 

com frequência abaixo de 20Hz são denominadas infrassons e as ondas mecânicas com 

frequência acima de 20.000Hz são chamados de ultrassons, geradas pelo amplificador. 

Isto sem falar no Português estranho após o fechamento dos parênteses 

[NUSSENZVEIG, 2002]. 

3.3    Física –Volume 3 



 

   

           No livro Física- Ensino Médio volume 3, os autores mantém o mesmo formato de 

conteúdo e edição dos livros anteriores, com a diferença que este é dividido em 

Unidades de I ao V, a saber: unidade I- Eletrostática, Unidade II – Eletrodinâmica, 

Unidade III – Eletromagnetismo, Unidade IV – Física Moderna, Unidade V - Análise 

dimensional. Cada unidade é dividida em capítulos com suas respectivas seções. 

           No Capítulo 2 - Campo elétrico, Unidade I – Eletrostática, página 37, na seção 8- 

campo elétrico criado por um condutor eletrizado, os autores escrevem: 

“O campo elétrico na vizinhança externa da superfície também é perpendicular a ela, e 

a sua intensidade é o dobro da intensidade do vetor campo elétrico nessa superfície”. E 

colocam a seguinte relação: 

E sup
=
2

1
E próx

 



 

   

 



 

   

          Existe uma descontinuidade de 


E  para qualquer ponto na superfície de um 

condutor. Logo esta afirmação está incorreta, conforme ressaltado por Assad na 

Revista Brasileira de Ensino de Física[ ASSAD, 2012]. 

         Na página 114- unidade II – Eletrodinâmica, Capítulo 4 – corrente elétrica e 

resistores, na seção 15- Primeira lei de Ohm, os autores dizem: 



 

   

 



 

   

“Os condutores para os quais vale a proporcionalidade entre U e i, caso dos metais, são 

chamados condutores ôhmicos, e a expressão 
i

U
=R, com R constante em temperatura 

constante, é a Primeira lei de Ohm”. Não existe a 1ª  Lei de Ohm, só a Lei de Ohm,  que 

foi enunciada da seguinte maneira, também neste mesmo livro: 

“Em um condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente 

elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicado entre seus terminais”. Note 

aqui uma definição, totalmente equivocada da lei de ohm, que é amplamente usada 

em muitos livros de ensino médio, que chega a se estender ao nível universitário. Esta 

não é a lei de Ohm. O físico alemão Georg Simon Ohm definiu o conceito de 

resistência, do seguinte modo: “Se aplicarmos uma ddp(U) aos terminais de uma 

amostra de certos materiais e medirmos a corrente (i) que a atravessa,  nestas 

condições, a resistência da amostra é definida como R=
i

U
, (onde i representa a 

intensidade da corrente que percorre a amostra)”. 

          Note que, em geral, se variarmos a ddp aplicada a amostra, a razão 
i

U
 será 

diferente para cada valor de U, ou seja, a resistência R dependerá da ddp aplicada à 

amostra. 

          Ohm também percebeu que havia casos em que R não dependia de U aplicada, 

pelo menos no intervalo de voltagens observado. Enunciou então a LEI DE OHM: “Para 

amostras de certos materiais a resistência calculada a partir da definição 
i

U
=R é a 

mesma para qualquer valor de U, pelo menos  dentro do intervalo das medidas 

efetuadas”[HALLIDAY,1981; NUSSENZVEIG, 2002]. 



 

   

 

3.4     Física – Ciência e tecnologia -Volume 1 

 

 

          Começaremos com a descrição do primeiro volume da coleção FÍSICA – CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, cujos autores são Carlos Magno A. Torres, bacharel em Física pelo 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor de Física no Ensino Superior 

e em cursos pré-vestibulares, professor de Física e de Matemática em escolas do 

Ensino Médio , Nicolau Gilberto Ferraro, licenciado em Física pelo instituto de Física da 

Universidade de São Paulo, engenheiro metalurgista pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, professor de Física no Ensino Superior, em escolas do 

Ensino Médio e em cursos pré-vestibulares e Paulo Antônio de Toledo Soares, médico 

pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que lecionou Física em 

escolas do Ensino Médio e em cursos pré-vestibulares.  

          O título da Coleção é FÍSICA – CIÊNCIA e TECNOLOGIA –  2ª EDIÇÃO -SÃO PAULO 

– 2010 – Editora Moderna. O Volume 1 é todo dedicado a Mecânica, e está dividido em 



 

   

unidades,  e  cada unidade por sua vez foi dividida em capítulos. No início de cada 

capítulo há uma foto e um texto relacionados ao  conteúdo que vai ser abordado, 

seguidos de uma exposição teórica  e de um conjunto de exercícios resolvidos 

apresentados em quadros de fundo azul e exercícios propostos com enumeração em 

vermelho que são considerados pelos autores fundamentais para a discussão em 

grupo em sala e com o professor. 

          Os exercícios enumerados em azul são para melhor fixação da teoria estudada. 

Há seções chamadas atividades em grupo, que envolvem temas de pesquisa ou 

discussões com ênfase em impactos sociais e ambientais, provocados pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico. Em cada capítulo são apresentados textos 

complementares em dois tipos de seção: “Aplicação tecnológica”, com textos sobre 

aplicações práticas  associadas ao conteúdo estudado, com uma questão para análise e 

discussão, individual ou em grupo, que ajuda na compreensão do tema abordado, e 

outra seção chamada “ O que diz a mídia”, com textos sobre aspectos diversos 

relacionados ao assunto em estudo, publicados em jornais ou revistas. Cada unidade 

termina com a apresentação de sugestões de sítios na internet e sugestões de leituras. 

          No Volume 1, Unidade II, Capítulo 3 – Força e Movimento, na página 56, os 

autores assim definem o que eles chamam de “variação do espaço”: 



 

   

 



 

   

“Variação do Espaço  

          Seja s 1  o espaço de um móvel num instante t1  e s 2  seu espaço num instante 

posterior t 2 . Vamos representar por s = s 2 - s 1  a variação do espaço ocorrida no 

intervalo de tempo t = t 2  - t1 ...”. 

          Em uma primeira observação, onde está escrito variação de espaço, vemos o 

mesmo erro que aparece no volume 1 da  coleção anteriormente analisada à pagina 

31. Neste contexto, tem que ser observado que, em Física,  espaço é definido como o 

meio físico que  envolve um objeto [ J.J.C. Smart – Problems of Space and Time, 

Macmilian Publishing Co., inc., London 1979] (Toda vez que alguém tenta definir 

espaço, tempo ou matéria, acaba se envolvendo em polêmicas. Neste texto vamos 

adotar a definição dada acima para fins de trabalho, mas não pleiteamos valor 

absoluto, nem para esta nem para nenhuma outra definição). Quando tentamos 

descrever algum fenômeno  natural, utilizamos  artifícios matemáticos que nos ajudam 

a  modelar este evento; eles são sempre uma descrição aproximada do que é 

observado. Um destes  artifícios seria o próprio conceito de espaço vetorial. No caso 

acima, seria o melhor dizer que é a “variação da posição”, ou o vetor deslocamento,  

dado pelo vetor  posição final menos o vetor posição inicial de uma partícula em um 

determinado  movimento, em  relação a um certo referencial. Esta variação, sendo um 

vetor, possui todas as suas propriedades, como comprimento e orientação. Além disso 

a expressão “ espaço  de um móvel” utilizada pelos autores revela uma falta de rigor 

na linguagem, já que essa expressão, em cinemática, não significa absolutamente 

nada. Talvez eles quisessem dizer “distância percorrida por um móvel”. Como está, o 

texto contribui para tornar os alunos maus redatores, prejudicando assim o trabalho 



 

   

dos professores de Português, ou seja, temos uma manifestação maligna de 

interdisciplinalidade [CALLIOLI, 1995; KNIGHT, 2009]. 

          No mesmo Capítulo 3 – na seção “O princípio da Inércia”, página 94 os autores 

definem: 

 

“força é o agente físico que pode provocar num corpo variação de velocidade”. É 

verdade que, no nível médio, só estudamos o movimento de corpos com massa 

constante, ou com variação de massa tão pequena que pode ser, em geral, 

desprezada. Devemos lembrar, no entanto, que existem hoje em dia casos, em 

contexto muitos conhecidos pelos alunos em que a variação da massa do corpo em 

movimento é considerável, influenciando significativamente seu deslocamento. Um 

exemplo óbvio é o dos carros nas corridas de Fórmula 1, onde a variação de massa 

devida ao gasto de combustível a uma taxa elevada pode levar a ganhos não 

desprezíveis na velocidade. Isto também ocorre, é claro, com os foguetes, mísseis e 

fogos de artifício. Excetuando-se estes últimos, nenhum deles era conhecido no tempo 

de Newton e Galileu. 



 

   

          Sendo assim, achamos recomendável uma observação, em todos os textos de 

nível médio, sobre a hipótese de massa constante ao iniciar o estudo da formulação de 

Newton da Mecânica. Agora, no caso de um objeto de massa constante,  uma  força 

aplicada a um objeto o faz se movimentar mais rapidamente ou mais devagar. 

Provocará no objeto uma aceleração que terá mesma direção e sentido da força 

resultante sobre o ele. Podemos dizer também, como está no texto original de 

Newton, que a força causa uma variação do momento linear do objeto, que terá o 

mesmo efeito do que dissemos anteriormente, no caso de massa constante  

[NUSSENZVEIG, 2002]. 

          Na página 115, Capítulo 3, seção denominada “O princípio da ação e reação”, 4º 

parágrafo os autores dizem: 

 

“No movimento de andar, o pé empurra o solo para trás (forças de ação) e o solo 

exerce no pé uma força de reação para frente. Essas forças trocadas pelo pé e pelo 

chão são forças de atrito. Se não houvesse atrito, isto é, se as superfícies fossem 

perfeitamente lisas, não conseguiríamos andar”. 



 

   

          O enunciado não está errado, porém foi omitido o fato que é a força de atrito 

estático que atua entre o pé e o solo e não está colocada também uma fonte interna 

de energia do corpo humano  que é responsável em última análise pelo deslocamento 

do corpo. Como um exemplo, imagine um caminhão guincho rebocando um carro por 

uma corda. O caminhão, tendo um motor que é um gerador de energia, transmite  às 

suas rodas um torque e é  a força de atrito estático entre o solo e o pneu que gera o 

deslocamento. Enquanto que o carro,  não tendo uma fonte de energia, pois é puxado 

pelo caminhão, sofre a ação da força de atrito cinético entre o pneu e o chão.Estamos 

supondo aqui que a corda tem massa desprezível [NUSSENZVEIG, 2002; KNIGHT, 

2009]. 

          Na página 166, capítulo 4, do Volume 1, na seção 13 com o título “vazão e 

continuidade em regimes de fluxo constante”, os autores escrevem: 

 

“Para isso, seja x o deslocamento que a partícula sofre num dado intervalo de tempo 

t ”. 



 

   

          Neste caso foi omitido o símbolo“ ” (delta) acompanhando x, que na física 

determina a variação de alguma coisa. O enunciado, refere-se a um fluído 

incompressível, não viscoso, em regime permanente, escoando por uma tubulação de 

área S  de seção transversal. Fixamos um ponto r


 no fluído e vemos como através 

deste último varia o volume V , que atravessa, a uma velocidade  v  constante a área 

S . ( V = x . S , onde x  é o deslocamento do fluído, através da  seção transversal 

S , no intervalo de tempo t )[NUSSENZVEIG, 2002]. 

          No capítulo 5, página 171, os autores enunciam “Quantidade de movimento: um 

conceito básico da Física”, quando a nomenclatura mais moderna seria momento 

linear da partícula [FEYNMAN, 2009; ALONSO, 1970]. 

          Na página 192, capítulo 5, seção 6, com o título “equilíbrio dos corpos apoiados”, 

os autores  usam o exemplo de um livro apoiado sobre uma mesa, e traçam uma figura 

onde realçam a posição do centro de gravidade  e da força peso,  representada por 

uma seta passando pelo C.G.. Um pouco mais adiante aparecem várias figuras, que 

tentam  descrever um deslocamento  do livro até ele cair, usando alguns conceitos e 

definições da mecânica, num texto explicativo. Vamos analisar este exemplo, 

comentando cada parágrafo escrito pelos autores. 



 

   

 

          No primeiro parágrafo temos: 

          “Um livro de centro de gravidade CG está em equilíbrio apoiado sobre uma mesa. 

(fig.5.28)” 

          Como, pela figura apresentada não há nenhuma força resultante sobre o livro,  já 

que a força gravitacional  e a força que a mesa faz sobre o livro( reação normal), se 

equilibram, o melhor seria afirmar que o livro está em repouso sobre a mesa em 

equilíbrio estático, pois ao mencionar somente a palavra “ equilíbrio ”, o enunciado 

não exclui o movimento retilíneo uniforme. 

          No segundo parágrafo eles escrevem; 

          “Deslocando-se o livro ( figs.5.29 e 5.29-B), ele continua em equilíbrio.” 

          No momento em que há uma força horizontal sobre o livro  que o desloca da 

esquerda para a direita, conforme a figura, ele está acelerado,  e, portanto, não está 

mais em equilibrio. O correto seria afirmar que ele continua em equilíbrio na vertical. 



 

   

          Na página 292, seção 6 – 2º parágrafo , onde temos, em negrito “ A reta vertical 

traçada pelo C.G.”, ficaria mais claro “ A reta vertical que passa pelo C.G. também 

passa através da base de apoio”.  

          Na página 265, seção 5 – Satélites em órbita, no exemplo com o título 

imponderabilidade em órbita, os autores não destacam que este exemplo refere-se à 

análise de processos que ocorrem em um referencial não inercial (acelerado),  assunto 

que não faz parte do programa do  Ensino Médio. 

 

          A nave do exemplo deste livro está sob a ação de uma força centrípeta, 

“fornecida” pela ação gravitacional da Terra ( estamos desprezando todas as outras 

forças gravitacionais sobre a nave, que são realmente muito pequenas comparadas 

com a exercida pela Terra). Estamos considerando aqui a Terra como um referencial 

inercial, o que é uma boa aproximação, pois o período de uma órbita do satélite é 

muito menor que o período orbital da Terra em torno do Sol. A Terra sofre a ação de 

uma força centrífuga que é também radial. Estas duas forças não se equilibram, pois 

não atuam sobre o mesmo corpo. Se por acaso elas se equilibrassem a nave sairia 



 

   

tangencialmente em um movimento retilíneo uniforme espaço a fora. No segundo 

parágrafo os autores afirmam que “ não há força mútua atuando entre eles “ . O mais 

correto seria dizer “  não há ACELERAÇÃO MÚTUA entre eles “. Um análise de situações 

envolvendo referenciais acelerados ( não inerciais) que pode ser usada em nível médio 

foi recentemente proposta, baseando-se no que foi chamado “ Princípio Inverso da 

Equivalência “ [SOUZA, 2014,NUSSENZVEIG, 2002]. 

3.5 Física – Ciência e tecnologia -Volume 2 

O Volume 2 da Coleção Física – Ciência e Tecnologia é dedicado a Termologia, Óptica, 

Ondas. A forma como os autores escreveram o livro segue os mesmos padrões do 

Volume 1 da mesma coleção. 

          No capítulo 1, seção 1, página 13 os autores escrevem: “ Em nível microscópico, 

as partículas constituintes da matéria- átomos e moléculas – não estão paradas, 

estáticas. Elas estão em movimento, mais ou menos intenso, ... se estão em 

movimento, essas partículas possuem energia cinética. Ao somatório das energias 

cinéticas das partículas de uma determinada porção de matéria denominamos energia 

térmica “. 



 

   

 

          Em primeiro lugar seria mais correto iniciar  com “ De acordo com a teoria 

cinética da matéria aceita atualmente ...”, pois nenhuma teoria é eterna. A história da 

ciência e a própria condição humana nos advertem que todo conhecimento é 

provisório. Ao fazer afirmativas em livros didáticos como se elas representassem 

conhecimento eterno e absoluto, os autores de textos didáticos constroem uma visão 

equivocada do conhecimento, que prejudica ainda mais a já enfraquecida ( pelas 

condições sociais a que estão submetidos, em grande parte, os alunos) capacidade de 

raciocínio crítico dos estudantes. Além disso, é importante ressaltar ( e o livro texto 

não faz isso) que a energia cinética das moléculas que associamos à ideia de 

temperatura é medida no referencial do centro de massa do corpo . 

          No Capítulo 1, seção 2 – A Temperatura e Escalas, página 13, 6º parágrafo, os 

autores escrevem: 



 

   

 

          “Se não houver fluxo de energia térmica entre os sistemas, dizemos que os 

sistemas têm temperaturas iguais e estão em equilíbrio térmico entre si”. 

          Quando os autores escrevem “fluxo de energia térmica” estão referindo-se a um 

conceito errôneo de calor. Em muitos livros fluxo de energia é considerado como 

sendo calor. 

          Calor é um nome dado a um processo de se transferir energia de um sistema para 

outro devido, exclusivamente, à diferença de temperatura entre eles. Ele não é a 

energia interna  que vai de um sistema para outro[ALONSO e FINN, 1970]. 

          Quando dois ou mais sistemas entram em contato suas temperaturas, após um 

certo tempo, se tornam iguais, e dizemos que foi atingido  o equilíbrio térmico, ou 

seja, se a diferença de temperatura entre dois sistemas for nula, não existirá 

transferência, na forma de calor, de energia térmica. No Capítulo 1, na seção 7 – A 

energia térmica em trânsito: O calor, página 57, os autores escreveram: 



 

   

 

 

Todo corpo tem uma quantidade de energia interna que está relacionada ao 

movimento contínuo de suas partículas e às forças de interação entre elas. Todo corpo 

apresenta uma constante vibração de suas partículas constituintes. A soma das 

energias destas vibrações constitui a sua energia térmica. Esta energia térmica é 

diretamente proporcional a temperatura do corpo. Quando dois ou mais corpos em 

diferentes temperaturas interagem, eles trocam energia térmica até atingirem a 

mesma temperatura, ocasionando o equilíbrio térmico. Portanto, pela definição 

anteriormente dada, o processo em que a quantidade de energia térmica é transferida 

enquanto houver diferença de temperatura entre os sistemas, é chamado de “calor” 

[SILVA; LABURU, 2008]. Vale, nesta reflexão, o comentário de Marcelo Alonso e 

Edward J. Finn[ 1970, p.273, tradução nossa]: “[...] Este é o momento de prevenir o 

estudante afim de que não considere o calor como uma nova e diferente forma de 

energia.É simplesmente o nome dado uma transferência de  energia, de um modo 



 

   

especial , na qual participam um grande número de partículas. [...]”Outra forma de 

definir calor está no livro de Clito Afonso (2012, p.85) em que o autor escreve: 

“[...] Calor é uma transferência de energia associada a uma variação de entropia 

enquanto trabalho é uma transferência de energia que ocorre sem variação de 

entropia [...]”. No livro de Callen, é introduzida uma analogia à definição de calor e 

trabalho que merece ser consultada e colocamos como uma de nossas referências [ 

CALLEN, 2006].  

 

         Voltando à nossa análise,  no Capítulo 3-Ondas e Som, Unidade II, seção 7 -Ondas 

Sonoras, página 156, os autores escrevem: 

 

“Vejamos agora como as ondas sonoras longitudinais podem ser produzidas. Vamos 

considerar, por exemplo, o som emitido por um tambor que recebe uma batida.” A 

figura passa uma ideia equivocada de que a propagação do som produzido no tambor 

é unidimensional e em um só sentido, quando, na verdade, tratar-se-ia de uma 

propagação tridimensional [JUNIOR; CARVALHO,2011]. 



 

   

          No Capítulo 3- Ondas e Som, Unidade II, seção Altura, página 159 os autores 

escrevem “Sons com frequência abaixo de 20 Hz são denominados infrassons, e os sons 

com frequência acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassons.” Os autores deveriam 

afirmar que as ondas mecânicas com frequência abaixo de 20 Hz são denominadas 

infrasson, e as ondas mecânicas com frequência acima de 20.000 Hz são chamados de 

ultrasson [NUSSENZVEIG, 2002]. 

 

 

3.6 Física – Ciência e Tecnologia -Volume 3 

 

 

O Volume 3 da coleção Física – Ciência e Tecnologia é dividido em duas unidades. A 1ª 

unidade é composta por – Eletricidade e Recursos Energéticos. Os capítulos são 

divididos em: eletricidade estática, eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas, 

Energia- hoje e amanhã- poluição. Na unidade 2 Física Moderna e Contemporânea: os 

capítulos são divididos em Relatividade Especial; Física Quântica; Física Nuclear; 

Tecnologia das Comunicações.  



 

   

          Exatamente como nos outros dois livros da coleção, suas fotos e textos 

relacionados, e todo resto seguem os mesmos padrões dos livros anteriores 

analisados. 

          Na página 35, Unidade I, Capítulo I, Eletricidade Estática e corrente elétrica, os 

autores, na figura 1.29, fazem a representação de um campo elétrico uniforme usando 

duas placas paralelas com densidades uniformes de  carga, de  mesmo módulo e sinais 

contrários, a uma pequena distância uma da outra comparada com as dimensões das 

placas. Então eles afirmam: 

 

“a característica mais importante deste campo elétrico é que, em qualquer um de seus 

pontos, o vetor campo elétrico é sempre o mesmo, em direção, sentido e intensidade. 

Na representação por meio de linhas de força, estas são segmentos de reta paralelos 

igualmente espaçados e orientados da placa positiva para a placa negativa.” 

           Neste caso, houve uma omissão sobre os “efeitos de borda” entre as placas 

paralelas que, no mínimo, deveria ser citado pelos autores, com a ressalva que eles 

estavam sendo desprezados em sua análise, com justificativa. 



 

   

           No capítulo 1, seção 8 -O Efeito Joule- Resistores, na página 60, os autores 

escreveram: 

 

“
i

U
=R=constante ou U=Ri 

      Os resistores em que vale essa característica são denominados resistores ôhmicos, 

traduzindo na referida equação a chamada lei de Ohm.” 

   Além do português equivocado, lembramos que o físico alemão Georg Simon Ohm  

definiu o conceito de resistência, do seguinte modo: “Se aplicarmos uma ddp aos 

terminais de uma amostra de certo material e medirmos a corrente que o atravessa, a 

amostra nestas condições (U), a resistência da amostra é definida como 
i

U
=R, (onde i 

representa a intensidade da corrente que percorre a amostra)”, ou seja, como já 

dissemos anteriormente, esta expressão é a definição de resistência, não 

representando nenhuma lei. 



 

   

          Note que, em geral, se variarmos a ddp aplicada a amostra, a razão 
i

U
 será 

diferente para cada valor de U, ou seja, a resistência R dependerá da ddp aplicada à 

amostra. 

          Ohm também percebeu que havia casos em que R não dependia de U aplicado, 

pelo menos no intervalo de voltagens observado. Enunciou então a lei de Ohm: “Para 

amostras de certos materiais a resistência calculada a partir da definição 
i

U
=R é a 

mesma para qualquer valor de U dentro de um intervalo”.Tudo isto visto na coleção 

anterior. 

        No capítulo 2- Eletromagnetismo, seção 2 página 95, com o título campo 

magnético de um ímã, os autores dizem que em cada ponto associa-se um vetor 


B . 

Mas nada é dito sobre a associação da intensidade de 


B   com a proximidade entre as 

linhas de força em regiões perto do ímã [NUSSENZVEIG, 2002; FEYNMAN, 2008]. 

 

 



 

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Este trabalho procurou através da análise de alguns livros didáticos dedicados ao 

Ensino Médio, selecionados por amostragem, que fazem parte do PNLD (2012), 

verificar a importância do cuidado ao escolher um livro por parte do professor, com o 

intuito de ver se é possível usar esse livro no Ensino Médio regular. Para isso, 

identificou-se o livro, em seguida analisou-se a abordagem introdutória dos conteúdos 

que estavam distribuídos em capítulos, e dentro das duas coleções distintas verificou-

se como era feita a abordagem conceitual e também alguns exemplos e exercícios 

quando necessário. 

Esta análise dos conceitos, feita nos livros didáticos, deve servir para a sua utilização 

adequada em sala de aula, de forma, a ser usado como uma ferramenta de ensino e 

não para a simples reprodução de conteúdos achados nestas coleções. Percebemos 

que o docente tem que ser bem estruturado em conceitos físicos para que possa 

detectar estes erros, que teimam em aparecer nos livros do Ensino Médio e até nos de 

Ensino Superior. E, para tanto, o docente depende de uma boa formação. Observamos 

que é de fundamental importância ter materiais de suporte didático para ajudar no 

processo ensino e aprendizagem do educando, e portanto é necessária uma análise 

minuciosa dos livros que se pretende adotar para as suas aulas. Se isto não acontecer, 

certamente haverá o risco de levar o aluno à aprendizagem de conceitos distorcidos, 

independente da realidade sócio econômico do indivíduo. 
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