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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos considerações quanto às funções pedagógicas que podem ser 

exploradas a partir dos “Exemplos” e “Exercícios Resolvidos” nos livros de Física do Ensino 

Médio, pois acreditamos que, se levados em conta na prática docente, podem influenciar 

positivamente no processo de aprendizagem do aluno. Embasamos nosso trabalho em 

entrevistas realizadas, com professores de Física da rede estadual da cidade de Governador 

Valadares, que evidenciaram uma diversidade de opiniões quanto à função e utilização dos 

Exercícios Resolvidos por parte dos professores consultados. Adotamos como referenciais 

teóricos os pressupostos defendidos na atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), nas Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) e no PNLEM/2007. Como critério de 

categorização de exercícios lançamos mão do utilizado por Silva, Porto e Terrazzan (2007).  

Iniciando pela década de 1930 apresentamos esta classe de questões em obras de Física de 

autores representativos em cada época e terminamos no século XXI com as obras 

recomendadas pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM/2007). 

Observamos ao longo das décadas estudadas uma clara evolução quanto à presença e 

utilização de Exercícios Resolvidos nos livros didáticos de Física bem como a influência dos 

vestibulares na elaboração das obras a partir de 1960. A presença de Exercícios Resolvidos 

em todas as obras aprovadas pelo PNLEM indica que esta classe de questões pode ser 

utilizada como recurso pedagógico. Ao final, partindo dos resultados de nossos estudos, 

análises e pesquisas, elaboramos sugestões vinculadas ao uso e a apresentação dos 

“Exemplos” e “Exercícios Resolvidos” para os livros de Física.  

  

Palavras-chave: Exercícios resolvidos. Função pedagógica. Livro didático de Física. 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM).  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work presents considerations about the pedagogical functions that can be explored from 

the "Examples" and "Solved Exercises" in the books of Physics of High School, we believe 

that, if taken into account in teaching practice, can positively affect in the learning process of 

the student. We based our work on interviews with physics teachers from the state of the city 

of Governador Valadares, which showed a diversity of views regarding the function and use 

of the Solved Exercises by teachers consulted. We adopted as theoretical assumptions the 

purposes of the current National Education Law (LDB 9.394/96), the National Curriculum 

Guidelines of High School (DCNEM), the National Curriculum Parameters for Secondary 

Education (PCNEM), the Guidelines for Educational Complementary Parameters National 

Curriculum  (PCN+) and the PNLEM/2007. As a criterion for categorizing exercises we used 

the one used by Silva, Porto and Terrazzan (2007). Starting by the 1930s this kind of issues 

present in works of representative authors of physics in each season and finished the century 

with the works recommended by the National Book Program for High School 

(PNLEM/2007). Observed over the decades studied a clear trend for the presence and use of 

Solved Exercises in Physics textbooks as well as the influence of vestibular development in 

the works since 1960. The presence of Solved Exercises for all projects approved by the 

PNLEM indicates that this class of questions can be used as a teaching resource. Finally, 

building on the results of our studies, analysis and research, we elaborate suggestions related 

to the use and presentation of the "Examples” and “Solved Exercises" to the books of Physics. 

 

   

Keywords: Solved Exercises. Pedagogical Function. Textbook of Physics. National 

Book Program for High School (PNLEM).  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Entre os professores de Física há consenso sobre a importância da atividade de 

resolução de problemas no processo de aprendizagem (DELIZOICOV, 2005). Boa parte do 

planejamento e da execução das aulas é destinada a esta atividade. Mesmo não sendo a única 

alternativa, é, sobretudo, através da resolução das questões propostas (sejam questões do livro 

didático adotado ou questões especialmente preparadas pelo professor) que o aluno irá 

demonstrar a sua compreensão dos tópicos estudados, conseqüentemente preparando-se  para 

as avaliações de aproveitamento.   

No processo de ensino de Física também é notória a dificuldade que os alunos 

apresentam na tarefa de resolução de problemas. Os professores apresentam muitos fatores 

para justificar tal dificuldade: “[...] não compreensão, em níveis desejáveis, dos temas 

abordados e/ou insuficientes conhecimentos matemáticos. Raramente expõem razões que 

culpem a própria didática empregada.” (PEDUZZI, 1997, p. 231).   

A motivação para a pesquisa que ora se coloca surgiu, sobretudo, de nossa experiência 

como professor autônomo (particular) ministrando aulas de física e matemática (Ensino 

Médio) há aproximadamente 13 anos atendendo a um público de alunos da rede particular 

com alguns poucos da rede pública. Desta vivência constatamos que uma quantidade 

significativa de alunos, dentre outras atitudes:  

a) não possuem o hábito de ler o livro texto e em boa parte das vezes não são estimulados a 

fazê-lo, desta forma se apóiam mais nas anotações de sala de aula do que na exposição do 

livro;  

b) se mostram passivos em relação ao que o professor diz (da teoria) não questionando as 

opiniões dos mesmos. Além disso, boa parte dos professores só utiliza o livro texto quando da 

resolução de exercícios em sala ou para casa;  

c) quando defrontados com exercícios, partem diretamente para resolvê-los sem o estudo 

prévio, quando existentes, dos exemplos ou exercícios resolvidos nos livros didáticos; 

 d) de maneira geral, encontrar a resposta certa é privilegiado em detrimento do processo 

envolvido na construção da mesma.    

Com relação aos alunos da rede pública a situação é semelhante, porém observa-se, 

com certa freqüência, que alguns professores se utilizam do livro para “trabalhos”, que se 

resumem em mera cópia (se não for assim, o aluno não lê o livro, justificam os professores) 

do que está escrito nos livros.  
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E ainda, tendo em mente o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases – Lei n° 9.394/96 

(LDB), que é enfático quanto aos objetivos da educação básica, “[...] desenvolver o educando, 

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

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1999, p.43), 

percebemos também, em parte considerável dos alunos, quando não dúvidas, insegurança 

quanto ao que fazer após a conclusão da Educação Básica (continuar os estudos ou entrar no 

mercado de trabalho). Na nossa visão cabe também aos professores servirem como 

instrumentos para minimizar estas questões, ajudando-os no sentido de que estes possam fazer 

escolhas mais conscientes, compatíveis com suas condições e históricos pessoais de vida.      

Consideramos ser significativa a diferença de qualidade no processo de aprendizagem 

de alunos que se utilizam da parte teórica desenvolvida nos livros, incluindo o estudo e 

resolução dos “Exemplos” e “Exercícios Resolvidos”, confrontada com aqueles que somente 

se restringem ao exposto pelos professores em sala de aula.  

Nessa perspectiva tomamos os exercícios resolvidos nos livros didáticos como 

elementos de particular relevância ao representarem um dos primeiros elos entre a teoria 

(Física) e o que se deseja dos alunos, ou seja, a capacidade de resolver os futuros problemas 

que lhes serão apresentados, considerando ainda, como bem ressalta Kuhn, “também se 

aprende teoria resolvendo problemas”. (PEDUZZI; PEDUZZI, 2005, p. 111).  

Entendemos que, dependendo da situação, pode-se fazer melhor uso dos exercícios 

resolvidos, sem deixá-los somente por conta do aluno. Devem ser explorados pelo professor 

em toda a sua amplitude teórica e procedimental de forma a propiciar segurança ao aluno com 

vistas a um embasamento teórico consistente. A relação professor/aluno é fundamental, pois 

cabe ao professor tentar envolver e estimular o aluno com a matéria, já que: “É tolice 

responder a uma pergunta que não tenha sido compreendida. É triste trabalhar para um fim 

que não se deseja. O aluno precisa compreender o problema, mas não só isto: deve também 

desejar resolvê-lo”. (POLYA, 1995, p. 4). 

  Portanto, acreditamos que adequadamente abordados, os exercícios resolvidos podem 

minimizar o “impacto” na aplicação e verificação da nova teoria apresentada. 

Assumimos como referenciais teóricos para as análises desenvolvidas nesta 

dissertação, a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)  e o Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM/2007) considerando que os livros indicados 

por este programa são submetidos a uma criteriosa seleção técnica. Acrescentamos a estes, 
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após revisão da literatura, um critério para categorização dos  “Exemplos” e “Exercícios  

Resolvidos”.  

Este estudo tem como objetivo principal uma análise da forma e uso pedagógico dos 

“Exemplos” e “Exercícios Resolvidos” nos títulos recomendados pelo PNLEM/2007 

(Apêndice A). Pretendendo melhorar a compreensão dessa realidade dedicamos parte desta 

dissertação à pesquisa da evolução histórica desta classe de questões nos livros de Física.  

A estrutura da dissertação é apresentada na seguinte ordem. No capítulo 2, tomando 

como ponto de partida o período das iniciativas de redemocratização do país, cuja marca legal 

se inicia a partir da constituição de 1988, sobretudo a sua materialização na Educação a partir 

da LDB apresentamos as considerações quanto às disposições legais e programas 

governamentais oficiais que julgamos pertinentes tais como: Constituição Federal, DCNEM, 

PCNEM, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e o PNLEM/2007. Ainda neste capítulo, evidenciamos, a partir de uma revisão da 

literatura, que são encontradas diversas pesquisas e estudos em relação às técnicas de 

resolução de problemas e que tivemos dificuldade em detectar trabalhos que tratassem 

exclusivamente do papel dos exercícios resolvidos nos livros didáticos de Física.  

Apresentamos a seguir o padrão de “Categorização dos Exercícios Resolvidos” que 

selecionamos com a finalidade de orientar a caracterização dos exercícios resolvidos.  

             No capítulo 3 descrevemos a metodologia utilizada, desenvolvida no capítulo 4 em 

duas etapas. A primeira etapa constituiu-se numa investigação quanto à presença e utilização 

dos exemplos e exercícios resolvidos nos livros didáticos de Física a partir de década de 1930 

culminando com a análise e categorização dos exercícios resolvidos nos livros recomendados 

no PNLEM/2007. Na segunda etapa apresentamos os resultados de uma pesquisa com 17 

professores da rede pública de Governador Valadares com 11 questões envolvendo aspectos 

do livro didático.    

 No capítulo 5 procuramos construir como produto dessa dissertação “orientações”, de 

cunho geral, que esperamos repercutir positivamente, quanto ao uso e apresentação dos 

“Exemplos” e “Exercícios Resolvidos” utilizados nos livros didáticos de Física.  Encerramos 

com o capítulo 6 que leva em conta nossas considerações finais.       
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2 ARCABOUÇO TEÓRICO  

 

 
 Mesmo quando temos domínio teórico de conteúdos nem sempre ocorre encontrar 

solução imediata diante de situações novas. A incapacidade de mobilizar recursos conhecidos 

nessas situações (complexas ou não) pode acontecer ao aluno ao lidar com a aplicação de 

conteúdos na etapa de incorporação conceitual. O aluno, nesse momento, pode compreender 

“os problemas a serem resolvidos” como “coisas novas”. Sabemos que a incorporação e 

assimilação de conceitos pressupõem a sua aplicação.  Segundo Freire e Bastos Filho (1995, 

p.91), “Não é possível pensar sem o concurso de teorias. Um suposto tabula rasa olharia para 

o mundo mas nada veria. Também nada leria, pois a leitura requer teoria”.  

A literatura específica relativa à utilização de exemplos e exercícios resolvidos nos 

livros didáticos mostrou-se escassa. De forma geral, as questões nos livros textos traduzem, 

em princípio, uma escolha dos autores como técnica de resolução, porém na maioria das 

vezes, sem a discussão da implicação cognitiva esperada que o aluno apresente ou 

desenvolva, ou quando citadas, o fazem de forma abrangente.  

Nessa perspectiva procuramos compreender a evolução dessa escolha ao longo do 

tempo e, sobretudo a partir da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nos dedicamos 

à sua análise no contexto da Política Educacional vigente.   

 

 

2.1 Contexto educacional 
 
 
 

O Brasil, desde sua independência de Portugal, já contabiliza sete Constituições Federais 

(1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988) e três Leis de Diretrizes e Bases relacionadas à 

educação (4024/1961, 5692/1971 e 9394/1996). (FAVERO, 2005).  

Neste trabalho tomamos como referência o período das iniciativas de redemocratização do 

país cuja marca legal se inicia a partir da constituição de 1988, sobretudo a sua materialização 

na Educação a partir da LDB 9394/96. A implementação dessa legislação é percebida através 

de documentos e programas orientadores, tais como as DCNEM de junho de 1998, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 1999 (PCNEM), os programas 

que envolvem o Livro Didático, no nosso caso o PNLEM/2007 e, recentemente pela crescente 

influência do ENEM tanto na Educação básica quanto superior.  
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A atual Constituição Federal reserva os artigos 205 a 214 para a educação, dos quais 

destacamos o 205, “A educação, direito de todos e dever do Estado [...]”. (BRASIL, 1988, 

p.94). Entretanto a educação, só poderá ser considerada como um direito de fato se houver 

escolas para todos, em todos os níveis. Esta questão vem sendo trabalhada, historicamente, 

dentro das possibilidades e maturidade política do processo democrático do país.  

Em que pese todos os esforços, a Educação Básica brasileira, na qual se insere o 

Ensino Médio, ainda persegue os objetivos da LDB no seu intuito de plena democratização do 

ensino, pois ainda constatamos alunos sem acesso à escola, evasão, baixo rendimento escolar 

e tantos outros problemas já conhecidos.  

No artigo 22 da LDB a cidadania também é citada: “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. (BRASIL, 1999, p.43). 

Cidadania, portanto, é um princípio básico, e seu entendimento representa pedra 

basilar para as ações e convívio de indivíduos participantes de uma sociedade dita 

democrática.   

Tornou-se usual desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. Os direitos 

sociais (onde a educação se enquadra) permitem às sociedades politicamente organizadas 

reduzir excessos de desigualdades produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-

estar para todos. “A ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais 

obstáculos à construção da cidadania civil e política”. (CARVALHO, 2008, p.11). 

Quanto ao Ensino Superior, lemos na LDB, no seu Art. 44:  

 A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

II  - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido classificados em processo seletivo; (BRASIL, 1999, p. 48). 

O processo seletivo constitui-se então de uma exigência legal para o ingresso ao 

ensino superior. Desta forma, relacionam-se os artigos 22 e 44 da LDB, pois, entendemos que 

“fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, significa também 

municiar os educandos dos conhecimentos necessários exigidos para o ingresso em qualquer 

instituição de Ensino Público Superior.  

Cresce a cada dia o número de instituições de ensino que estão adequando seus 

processos seletivos de forma a incorporarem e atenderem o que consta nos PCNEM/1999 com 

relação às competências e habilidades desejadas a serem desenvolvidas na Educação Básica, 

como também em seus conceitos mais gerais. Desta forma, segundo Ferreira (2003), o 
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processo seletivo garante o acesso democrático em igualdade de condições à escola e também, 

logicamente, propicia todas as condições necessárias a que os brasileiros melhor preparados, 

dentre todos os interessados em ingressar na instituição de ensino, passem a integrar o corpo 

de alunos. 

A partir das bases legais da LDB, os PCNEM/1999 fundamentam teoricamente cada 

área orientando quanto à seleção de conteúdos e métodos a serem desenvolvidos em cada 

disciplina e as competências e habilidades que os alunos deverão ter construído ao longo da 

Educação Básica. (BRASIL, 1999, p. 37). 

Neste panorama se insere o Exame Nacional do Ensino Médio, que também é 

estruturado a partir de uma matriz que contempla a indicação das competências e habilidades 

gerais próprias do aluno na fase de desenvolvimento cognitivo correspondente ao término da 

escolaridade básica. Tal matriz define competências como sendo as modalidades estruturais 

da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e 

entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. Para as habilidades, 

afirma que estas “decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do 

“saber fazer”. Através das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova reorganização das competências”. (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 1999, p. 7).  

Portanto, compreender os significados de competências e habilidades torna-se 

importante dentro do contexto educacional. Entretanto, segundo Valente (2002), um aspecto 

que se evidencia clara e angustiadamente, quando se busca compreender estes significados é a 

escassez de produção teórica a respeito.  E, devido à importância e ao número de vezes que as 

palavras competências e habilidades são citadas nos estudos e legislação referentes à 

educação, julgamos relevante o seguinte texto:  

 

Não devemos, no entanto, supor que a ênfase em competências as quais 
pressupõem o “aprender a aprender” e o “fazer”, constituem uma visão original do 
processo ensino e aprendizagem. Na realidade, as competências significam uma 
retomada de princípios pedagógicos que já estavam presentes na tendência 
educacional denominada Escola Nova ou Renovada que colocou em prática a teoria 
educacional de Dewey, datada do final do século XIX. A Escola Nova tinha o 
propósito de inverter a ação pedagógica da Escola Tradicional, dando mais ênfase à 
ação do que à teoria, levando os alunos a encontrarem um significado nos 
conteúdos escolares, à medida que a escola partia de suas motivações e interesses e 
não dos conceitos previamente estabelecidos. Para tanto, a criança deveria ser 
preparada, através do aprendizado da metodologia de resolução de problemas, a 
lidar com a mudança, a contingência, a incerteza de um futuro imprevisível.  
Outra influência que pode ser claramente percebida na abordagem por 
competências é a da Tendência Tecnicista, com sua ênfase nos objetivos claramente 
determinados – objetivos específicos – e na capacidade de realização dos 
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indivíduos, ou seja, no fazer. Embora as competências não devam ser confundidas 
com objetivos específicos, por estes terem um caráter reducionista, que foi levado 
às últimas conseqüências principalmente na década de setenta, não deixam de ter 
semelhança com os objetivos gerais, por estes serem mais abrangentes, amplos, e 
por permitirem seu desdobramento em “n” comportamentos observáveis. Além 
disso, foi Bloom quem concebeu a Aprendizagem para o Domínio, partindo do 
pressuposto que 90 a 95% dos alunos têm possibilidade de aprender o que lhes é 
ensinado, desde que lhes sejam fornecidas as condições adequadas. Essa foi a 
gênese do ensino baseado em competência. (VALENTE, 2002, p. 2 ) 

 

A constatação de um número insuficiente de vagas nas instituições de ensino superior, 

o baixo poder aquisitivo de vários alunos da rede pública, dentre outras questões, levou o 

governo a criar, preocupado com o acesso desses alunos ao ensino superior, em 2004 o 

PROUNI, institucionalizado em 2005, com a finalidade de conceder bolsas de estudo integrais 

e parciais (50%) nos cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. Nesse programa o Ministério da Educação vincula 

a concessão de bolsas do PROUNI à nota obtida no ENEM, em troca de isenção de tributos 

para as instituições de ensino que aderirem ao Programa.     

No ENEM, coerentemente, constata-se a preocupação com o “papel” do ensino da 

Física neste início de século e de que forma esta disciplina pode auxiliar na tentativa de 

compreensão do mundo, ser útil no cotidiano e que tipo de autonomia a alfabetização 

científica pode gerar no cidadão comum.  

Sendo o ENEM voluntário, é, sobretudo a partir do sucesso do PROUNI, que o Exame 

toma força como componente dos processos seletivos para a Educação Superior. Cabe realçar 

que até 2008, o ENEM utilizava uma matriz de referência focada em competências e 

habilidades de linguagem e lógica (21 habilidades decorrentes de 5 competências 

fundamentais) e não abordava conteúdos específicos das disciplinas escolares.  

A partir de 2009, com a perspectiva de implantação do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), inspirado no sistema PROUNI, o ENEM foi remodelado, consubstanciado em 

“Objetos de conhecimento associados às Matrizes de Referência”, agregando os conteúdos 

das disciplinas escolares, agrupadas nas quatro áreas: Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Física, Biologia, Química) e Ciências Humanas e suas Tecnologias.  (BRASIL, 2009).  

A Física, como disciplina escolar ou compondo a área de Ciências Naturais, ensinada 

no Ensino Médio, é solicitada na grande maioria de processos seletivos atuais inclusive no 

ENEM a partir de 2009. Cabe então ao aluno, demonstrar conhecimentos nesta disciplina.  

 Nessa perspectiva o livro didático firma-se como importante ferramenta pedagógica, 

pois o contexto educacional contemporâneo exige professores capazes de, cada vez mais, 
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suscitar nos alunos experiências pedagógicas significativas, diversificadas e alinhadas com a 

sociedade em que estão inseridos. Em 1996, marco histórico da evolução dos livros de 

Ciências e conseqüentemente para o livro didático, a qualidade dos livros é vista sob uma 

ótica mais abrangente, pois é quando se aprofunda o processo de avaliação pedagógica dos 

livros de Ciências inscritos para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/1997). Os 

livros que apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou 

discriminação de qualquer tipo são excluídos do Guia do Livro Didático (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, [2009?]). Estes critérios, dentre outros, também são 

contemplados no PNLEM/2007.  

O PNLEM, implantado em 2004 pela Resolução nº. 38 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), é um programa que prevê a universalização 

(distribuição gratuita) de livros didáticos, inclusive os de Física, para os alunos do ensino 

médio público de todo o país. Vale evidenciar a importância do PNLEM, ressaltada em 

estudos recentes, impactando positivamente, inclusive em obras tradicionais e em muitos 

casos conservadoras, de autores consagrados, contribuindo, portanto, com o aperfeiçoamento 

do livro didático.  

 

 

2.2 Revisão da literatura 

 

 

  Uma literatura específica relativa à utilização de exemplos e exercícios resolvidos nos 

livros tem se mostrado escassa, praticamente inexistente. O que encontramos são 

considerações diversas a estes tipos de questões em algumas obras no Manual do Professor, 

como veremos no decorrer deste trabalho. Entretanto muito são as pesquisas quanto às 

diferentes formas e técnicas para resolução de problemas.  

Ceberio, Guisasola e Almudí (2008) identificam, no geral, três orientações teóricas 

para “resolução de problemas” em função da proposta de ensino que realizam:  

- o estudo da diferença entre as percepções quando da resolução de problemas entre 

especialistas e novatos;  

- estudos de algoritmos e heurísticas que facilitem a resolução;  

- estudos baseados no desenvolvimento de investigações guiadas que estimulam a criatividade 

e proporcionam uma mudança conceitual, metodológica e de atitudes como elementos 

fundamentais do processo de resolução. 
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Quanto à resolução de problemas, o trabalho de Peduzzi e Peduzzi (2005) fornece aos 

professores alternativas de explorações quantitativas, qualitativas e conceituais que podem 

levar o aluno a explorar e incorporar este tipo de abordagem.   

  Somam-se as estas orientações estudos e pesquisas que buscam relacionar e 

categorizar objetivos referentes ao processo ensino-aprendizagem, envolvendo, portanto, 

processos cognitivos, como a “Taxonomia de Gerlach e Sullivan”, a “Taxonomia de Block”, 

“O Modelo de Guilford” e a “Taxonomia de Objetivos Educacionais” de Benjamim S. Bloom.  

Todas elas citadas por Pacheco (1983), sendo a última utilizada por ele em seu livro, quando 

da análise dos exercícios propostos nos livros didáticos de Física. Fernandes (2004), em sua 

dissertação de mestrado, orientada pelo professor José Guilherme Moreira, analisa questões 

de vestibulares, principalmente da UFMG, UNICAMP e USP, quanto à adequação em relação 

aos ditames da LDB no que tange à interdisciplinaridade e contextualização. Para tanto 

apresenta uma proposta de classificação para um grupo específico de questões, circuitos 

elétricos, sendo ampla o suficiente para aplicações mais gerais. Entretanto, ao invés destas 

taxonomias e classificações, consideramos mais condizente com os propósitos desta 

dissertação a classificação e categorização elaborada para questões de física utilizada por 

Silva, Porto e Terazzam (2007) no trabalho “Caracterização de “questões” de física em livros 

didáticos de ensino médio”, no qual todas as questões resolvidas da coleção do Grupo de 

Reelaboração do Ensino de Física (GREF) são classificadas.     

 Estes trabalhos são importantes porque evidenciam a relevância atribuída no processo 

ensino-aprendizagem às questões (problemas, exercícios, exemplos, testes, etc.) utilizadas nos 

livros didáticos. Realçamos que os Parâmetros Curriculares Nacionais que trata das ciências 

naturais também trabalha o conceito de questão quando propõe que “[...] uma questão toma a 

dimensão de um problema, quando suscita a dúvida, estimula a solução e cria a necessidade 

de ir em busca de informações para que as soluções se apresentem.” (BRASIL, 1997, p.83).  

Delizoicov (2005) aprofunda e amplia este tema  quando cita Bachelard, lembrando que é 

deste estudioso o destaque da importância que devemos atribuir para a compreensão segundo 

o qual o conhecimento se origina de problemas, ou melhor, da busca de soluções para 

problemas consistentemente formulados.   
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2.3 Categorização dos exercícios resolvidos  

 

 

Para caracterização dos exercícios e/ou exemplos foram utilizados, com algumas 

adaptações, os critérios de Silva, Porto e Terrazzam (2007), do trabalho “ Caracterização de 

‘questões’ de Física em livros didáticos de ensino médio”. Na Figura 1 apresentamos os 

critérios de Silva, Porto e Terrazzam e na Figura 2 as adaptações que efetuamos para a 

aplicação neste trabalho. 

Como exemplos, recorremos ao próprio GREF, em fidelidade à escolha dos 

proponentes quando da caracterização dos exercícios. Observamos que todas as questões 

desta coleção são apresentadas com suas respectivas soluções.     

Categorização das Questões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Critérios de categorização para questões.  
Fonte: SILVA, PORTO e TERRAZZAM, 2007. 
 
Onde se entende:  

 

Situações-Problema: São "questões" em que a resolução exige algum nível de tomada de 

decisão e também algum grau de compreensão de conceitos/princípios e/ou de 

processos/fenômenos envolvidos no seu enunciado. De acordo com a natureza do seu 

enunciado podem ainda ser classificados como, abertos ou fechados.  

 

Situações-Problema Abertos: 
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São "Questões” que abrangem situações amplas cuja resolução não é obtida de forma 

imediata ou automática. Neste caso, necessariamente, o solucionador deve envolver-se num 

processo de reflexão e de tomada de decisões, culminando, usualmente, no estabelecimento de 

uma determinada seqüência de passos ou etapas. Desse modo os problemas abertos na maioria 

dos casos podem ser qualitativos. As situações-problema podem ainda tratar de aspectos 

internos ao próprio conhecimento físico ou referir-se a aspectos da vivência cotidiana.  

Exemplo: Problema C.12 do livro 2 

Entre o ferro e um outro material, uma pessoa precisava distinguir qual deles seria melhor 

condutor de calor. Que procedimento poderia usar para fazer tal distinção? (Grupo de 

Reelaboração do Ensino de Física, 1998b, p.161). 

 

Situações-Problema Fechados: 

São fornecidas as informações especificas para uma única situação. 

 

a) Quantitativos - São aqueles no qual o aluno deve manipular dados numéricos e trabalhar 

com eles para chegar a uma solução, seja ele numérico ou não. Por isso, a estratégia de 

resolução estará fundamentalmente baseada no cálculo matemático, na comparação de dados 

e na utilização de fórmulas.  

Exemplo: Problema 1.18 do livro 2. 

Um ferreiro aquece uma ferradura de massa 0,3kg e, em seguida a resfria num balde que 

contém 5 litros de água a 30°C. Após a ferradura entrar em equilíbrio térmico com a água, 

verifica-se que a temperatura do conjunto atinge 34°C. A que temperatura a ferradura foi 

aquecida?  (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, 1998b, p.87). 

 

b) Qualitativos - São aqueles que os alunos precisam resolver através de raciocínios teóricos, 

baseados nos seus conhecimentos, sem necessidade de apoiar-se em cálculos numéricos.  

Exemplo: Problema 1.6 do livro 3.  

Baseando-se no modelo clássico de corrente, explique a diferença no filamento das lâmpadas 

com tensões nominais 110 V e 220 V, porém com mesmas potências (Grupo de Reelaboração 

do Ensino de Física, 1998c, p.75). 

 

Problemas que envolvem Memorização Conceitual: São "questões" cuja resolução exige a 

reprodução/transcrição de fatos/dados, de compreensão de conceitos e enunciados de 

princípios ou a descrição de processos/fenômenos estudados anteriormente. Pode-se resolver 
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este tipo de “questão” simplesmente reproduzindo (de forma oral ou escrita) a informação 

requerida, sem que seja necessário compreender claramente o seu significado. A dificuldade 

na resolução destas “questões” costuma estar relacionada à capacidade de memorização dos 

alunos.  

Exemplo (Processo/Fenômeno): Problema C.2 do livro 2.  

Como se explica que os esquimós, que constroem suas casas com gelo (iglus), conseguem se 

proteger do intenso frio das regiões polares? (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, 

1998b, p.153). 

  

Classificação adaptada de Silva, Porto e Terrazzam (2007), utilizada neste trabalho.    

 
Figura 2: Critérios de categorização para questões adaptados a partir de Silva, Porto e Terrazzam. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
   
 

Legenda:  

A1: Natureza do Enunciado: Aberto 

A2: Natureza do Enunciado: Fechado Quantitativo 

A3: Natureza do Enunciado: Fechado Qualitativo 

B: Memorização Conceitual  

Obs.: As categorias Memorização foram agrupadas em uma única e não foram utilizadas as 

categorias “Interna à Física” e “Vivência Cotidiana”.   
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Apresentamos a seguir uma série de exercícios resolvidos, relativos às obras do 

PNLEM, cuja resolução é apresentada juntamente com o exercício ou no final da obra.  Eles 

estão classificados de acordo com os critérios por nós adotados para categorização desta 

classe de questões.  

 

Aberto (A1): Não foi explorado nos textos das obras do PNLEM este tipo de questão nos 

exercícios resolvidos, entretanto apresentamos a seguir  uma questão que se enquadra nesta 

categoria. É o exercício proposto n° 2 da página 252 de Gonçalves Filho e Toscano ( 2005) 

com solução  no final do livro.     

 
Exemplo: Sugira um experimento que comprove a idéia de que as partículas que compõem a 

luz têm massa extremamente pequena, isto é, desprezível para fenômenos cotidianos?   

 

Solução: Coloque numa balança uma lanterna apagada; depois, coloque na balança a mesma 

lanterna, só que acesa, determinando a massa em cada caso. Assim, percebe-se que a luz 

emitida não modifica a massa da lanterna.  

 
Fechado Quantitativo (A2).  

Exemplos: Figuras 3, 4, 5 e 6.         
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Figura 3: Resolução fechada quantitativa 
Fonte: Luz e Alvares, 2005b,  p. 119.  
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Figura 4: Resolução fechada quantitativa 
Fonte: Penteado e Torres, 2005c,  p. 44 
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Figura 5: Resolução fechada quantitativa 
Fonte: Calçada e Sampaio,  2005a,  p. 89. 
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Figura 6: Resolução fechada quantitativa 
Fonte: Gaspar, 2005,  p. 88. 
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Fechado Qualitativo (A3).  

Exemplo: Figuras 7 e 8. 

 
Figura 7: Resolução fechada qualitativa 
Fonte: Gonçalves Filho e Toscano, 2005,  p. 288. 
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Figura 8: Resolução fechada qualitativa 
Fonte: Luz e Álvares, 2005c,  p. 145 
 

Memorização Conceitual (B) 

Exemplos: Figuras 9, 10, 11, 12 e 13. 

 
Figura 9: Resolução tipo memorização.   
Fonte: Luz e Álvares, 2005c,  p. 217.  
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Figura 10: Resolução tipo memorização.   
Fonte: Calçada e Sampaio, 2005a,  p. 268. 
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            Figura 11: Resolução tipo memorização.   
            Fonte: Gaspar, 2005,  p. 406. 
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    Figura 12: Resolução tipo memorização.   
    Fonte: Calçada e Sampaio,  2005a,  p. 275 

 
   Figura 13: Resolução tipo memorização.  
   Fonte: Torres e Penteado,  2005c,  p. 101. 
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Observamos nas coleções recomendadas pelo PNLEM que os exercícios resolvidos 

que mais são utilizados e se enquadram na categoria de “Memorização” são os relativos ao 

eletromagnetismo.  Nos outros conteúdos estas questões aparecem como exercícios propostos, 

de fixação ou com outras denominações.  

A maioria dos exercícios resolvidos nas coleções do PNLEM, como verificaremos 

adiante, é de re solução fechada quantitativa.   
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3  METODOLOGIA  
 
 
 

Objetivando realçar a importância dos “exercícios resolvidos” como recurso 

pedagógico e embasar a metodologia empregada assumimos os seguintes pressupostos: 

a) O processo ensino-aprendizagem, desenvolvido em sala de aula, tem-se pautado de forma 

direta ou indireta nos livros didáticos. 

b) Os exercícios apresentados nos livros textos encerram, e ao mesmo tempo deveriam servir, 

em princípio, ao processo ensino-aprendizagem das noções envolvidas, preparando o aluno 

para situações futuras face às habilidades e competências explicitadas nos PCNEM/1999, tais 

como, “Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema” 

e “Elaborar estratégias de enfrentamento de questões”. (BRASIL, 1999, p.216).  

c) Os alunos são avaliados pela capacidade de resolver exercícios e/ou situações, atividades 

estas que se revestem de grande relevância, pois é uma das formas, quando não a única, de 

como são avaliados ao longo do Ensino Médio como também para o ingresso nas 

universidades. (PACHECO, 1983). 

d) A adequação que os autores de livros didáticos estão realizando em seus textos, 

notadamente após o advento do PNLEM, de forma a atenderem os pressupostos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais;  

e) Não encontramos literatura específica quanto ao uso didático dos “exercícios resolvidos” 

presentes nos livros textos.  

f) Que “a Física deve buscar no ensino médio é assegurar que a competência investigativa 

resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se habita. Não apenas 

de forma pragmática, como aplicação imediata, mas expandindo a compreensão do mundo, a 

fim de propor novas questões e, talvez, encontrar soluções.” (BRASIL, 2006, p.53).  

  Considerando os pressupostos acima e pretendendo descrever a evolução dos 

exercícios resolvidos nos textos escolares, realizamos uma investigação quanto à presença e 

utilização dos exemplos e exercícios resolvidos nos livros didáticos de Física a partir de 

década de 1930. Partindo dessa investigação e da leitura crítica da literatura, pesquisamos e 

estabelecemos uma classe de categorias para os exercícios e problemas, sobretudo para 

classificar os exemplos e exercícios resolvidos presentes nos livros recomendados pelo 

PNLEM/2007. Posto isto, realizamos uma pesquisa com professores de Física do Ensino 

Médio da rede pública de Governador Valadares a fim de estabelecer relações entre nossas 

pesquisas e a prática docente. Permeando estes passos procuramos compreender o 
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aparecimento, a evolução no tempo e a natureza dos exercícios resolvidos nos livros didáticos 

de Física, estabelecendo, quando possível, correlações com a política educacional vigente, 

sobretudo com os processos de ingresso ao curso superior.  

 Após a análise de todo o material e, a partir deles, construímos como produto dessa 

dissertação “orientações” que julgamos úteis no que diz respeito aos “Exemplos” e 

“Exercícios Resolvidos” utilizados nos livros didáticos de Física do Ensino Médio.   
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4 EXERCÍCIOS DE FÍSICA 

 

 

 Como fontes de referências para a pesquisa utilizamos livros do Banco de Livros 

Didáticos da PUC Minas, localizado nas Coleções Especiais da Biblioteca Central da 

Universidade, livros da biblioteca da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e os livros 

de Física indicados pelo PNLEM/2007, estes facilmente encontrados no mercado.  

 

 

4.1 Século XX: autores representativos  
 

 

Para compreensão da evolução da presença dos Exercícios Resolvidos nos livros 

didáticos ao longo das décadas, utilizamos os autores considerados representativos em suas 

épocas, relacionados por Martins e Hosoume (2007).  A relação das obras estudadas, 

organizadas por décadas, encontra-se no apêndice B.  

 

 

4.1.1 Década de 1930 

 

 

Foram analisados os autores J. Kleiber, Oscar Bergstrom Lourenço e Dr. Mário 

Faccini.  

 

J. Kleiber 

Nas páginas que introduzem a obra de J. Kleiber, o autor esclarece que: 

Os problemas e perguntas, judiciosamente escolhidos, adequadamente dispostos, 
tendem a fazer o estudante penetrar no espírito da Física, auxiliando-lhe o 
desenvolvimento mental, promovendo a formação da verdadeira cultura, objeto do 
curso ginasial que consiste menos no estudo de detalhes que na aquisição de visões 
de conjunto, robustecimento e disciplina do entendimento.  (KLEIBER, 1933).  
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Os exemplos (Figura 14) e problemas (Figura 15) praticamente são aplicações diretas 

de fórmulas da teoria anteriormente descrita.  

 

 
Figura 14: Exercício proposto - J. Kleiber. 
Fonte: KLEIBER, 1933,  p. 90.  
 
 
 

 

Figura 15: Problemas - J. Kleiber. 
Fonte: KLEIBER, 1933, p. 102.  

 
Oscar Bergstrom Lourenço 
 

Este autor direciona sua obra para a física experimental. Apresenta questões e 

problemas nos seus textos (Figura 16), porém seu enfoque principal são experimentos e suas 

aplicações (Figura 17).  
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Figura 16: Questões e problemas - Oscar Bergstrom Lourenço. 
Fonte: LOURENÇO, 1933,  p. 98. 
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Figura 17: Exercícios relacionados às experiências - Oscar Bergstrom Lourenço. 
Fonte: LOURENÇO, 1933, p. 97. 
 

  Dr. Mário Faccini 

            Dr. Mário Faccini praticamente não utiliza exemplos nem exercícios resolvidos. 

Apresenta muitos equipamentos empregados em processos de produção e de medição. Para 

explicar a destilação, por exemplo, se utiliza de um modelo descritivo de um alambique 

(Figura 18).  
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Figura 18: Funcionamento de um alambique - Dr. Mário Faccini 
Fonte: FACCINI, 1934,  p.270 - 271. 
 

 

Desta década, dos autores estudados, os exemplos ou questões resolvidas, quando 

existem, em boa parte das vezes, são para evidenciar quantitativamente uma situação, não 

deixando de ser uma aplicação direta de fórmulas. Ostentam um caráter utilitarista da Física. 

A teoria é quase que colocada como um fato em si mesmo, provavelmente fruto da época com 

sua respectiva visão de cultura. Os exemplos, talvez, evidenciem mais a praticidade da Física 

do que instigue o pensamento do aluno, enaltecem a utilidade do conhecimento enquanto 

ferramenta útil e prática.      
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4.1.2 Década de 1940  
 

 

Foram analisados os autores Aníbal Freitas, Oscar Bergstrom Lourenço, Herman 

Urbano Nabholz, Francisco Alcântara Gomes Filho, Hypérides Zanello e Irmão Mário 

Marciano contabilizando treze obras. 

  

Aníbal Freitas 
 
            Apresenta dedução das fórmulas e aplicações numéricas diretas das mesmas (Figura 

19). Não apresenta lista de exercícios.  

.  

 
Figura 19: Exercício - Aníbal Freitas.  
Fonte: FREITAS, 1941, p. 97. 
 
 
 
 
Herman Urbano Nabholz 
 

Encontra-se em seus livros, além de exercícios de aplicação (Figura 20), listas 

mescladas de exercícios com problemas, sendo alguns com resposta (Figura 21).  
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Figura 20: Exemplo de aplicação direta de fórmula - Herman Urbano Nabholz. 
Fonte: NABHOLZ, 1945,  p. 160. 
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Figura 21: Exercícios e problemas propostos - Herman Urbano Nabholz.  
Fonte: NABHOLZ, 1945, p. 143. 
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Transcrito abaixo um texto onde o autor cita, dentre outras considerações, as funções 

atribuídas por ele a exercícios e problemas.  

 

Exercícios e problemas-Observação – No problema de física não se trata de mera 
aplicação das fórmulas ou equações representativas das leis; qualquer proposição 
liga-se aos fatos experimentais e deles derivamos questões teóricas ou práticas. A 
física, sendo a ciência dos fenômenos reais, exige a mensurabilidade das grandezas; 
a realidade da grandeza depende de sua medida efetiva. Quando o problema tiver 
caráter teórico, as conclusões, oriundas de um raciocínio bem conduzido, terão 
valor se forem aplicáveis aos casos concretos. Quando o problema contiver dados 
numéricos, procede-se como o físico ao terminar uma experiência: fazem-se os 
cálculos com o máximo cuidado, aplicando as leis que regem o fenômeno. 
Excetuam-se, naturalmente, experiências com objetivo de investigação. 
Relativamente ao cálculo, lembraremos que deve ser executado com rapidez e 
precisão; quando possíveis, a simplificações são indispensáveis. Os resultados 
fracionários (decimais) requerem uma aproximação suficiente e não podem exceder 
a precisão da medida nem afastar-se muito dela. Os exercícios visam unicamente 
despertar a habilidade para o cálculo e correta aplicação das fórmulas;  são, em 
geral, simples questões de emprego destas. As transformações algébricas sempre 
precedem o cálculo numérico. Quando for necessário achar o valor de uma 
grandeza, expressa por um termo algébrico (ou transcendente) na fórmula geral, 
efetuam-se antes as operações que o tornam explícito. O mesmo se observa na 
combinação de duas ou mais fórmulas. Uma vez isolada, calcula-se o valor 
numérico da grandeza, substituindo os termos gerais da fórmula encontrada pelos 
números equivalentes ou dados numéricos do problema. A resolução é assim mais 
rápida, sintética e restringe muito os embaraços das operações aritméticas longas e 
enfadonhas. Outro fator importante, embora pouco acessível, é a integração do 
leitor nas condições do problema; lido e relido o enunciado, este sugere a 
experiência correspondente, e o leitor devia sentir-se como se fosse realizá-la. Daí, 
a importância extraordinária dos trabalhos práticos. Conhecimentos reais e 
permanentes adquirem-se no laboratório e a teoria os completa.   (NABHOLZ, 
1944a, p. 40) 

      
             
         Destaca-se deste texto, a importância dada por Nabholz às experiências, que na 

impossibilidade de executá-las, o aluno deve sentir-se como se fosse realizá-las.  

          
 
Francisco Alcântara Gomes Filho 
 

O autor fornece alguns exemplos após a exposição da teoria (Figura 22). Os livros não 

apresentam lista de exercícios e valorizam verificações experimentais (Figura 23).   
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Figura 22: Exercício - Francisco Alcântara Gomes Filho. 
Fonte: GOMES FILHO, 1945, p. 248. 
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Figura 23: Verificação experimental das leis da força centrífuga - Francisco Alcântara Gomes Filho. 
Fonte: GOMES FILHO, 1945, p. 249. 
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Hypérides Zanello 
 
             Apresenta a teoria com exemplos práticos. Não explora exercícios resolvidos 

(exemplos numéricos). Apresenta lista de problemas sem as respostas (Figura 24). Os 

problemas possuem forte conotação de praticidade. 

 
 Figura 24:  Problemas - Hypérides Zanello. 
 Fonte: ZANELLO, 1945,  p. 272. 
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Irmão Mário Marciano 

 O autor descreve processos e formas de utilização de equipamentos com 

exemplificações numéricas (Figura 25). Não apresenta lista de exercícios no final do livro. 

            
Figura 25: Determinação experimental - Irmão Mário Marciano.  
Fonte: MARCIANO, 1947,  p. 41. 
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É comum nestes autores a apresentação de exemplos numéricos simples que em sua 

maioria se constituem em aplicação direta de fórmulas ou para evidenciar uma aplicação 

prática. Das obras, nove títulos (quatro autores) não apresentam listas de exercícios dirigidas 

aos alunos. Alguns apresentam verificações experimentais das leis físicas, significando que os 

princípios da Física se materializam quando aplicados praticamente.  

Wuo (2000, p.89), também observa que até meados do século XX, nos livros de Física 

destacam-se os conceitos, suas aplicações técnicas e explicações de produtos tecnológicos. 

Passam a idéia de ser a Física algo que explica os fenômenos, quantifica precisamente o que 

está acontecendo em uma máquina, além de explicar o seu funcionamento. Há uma ênfase na 

capacidade de explicação qualitativa e quantitativa dos objetos tecnológicos.  

Fato interessante, que exemplifica em parte o parágrafo anterior, encontra-se na obra 

de Mário Marciano que chega a definir avião e posteriormente detalha suas partes: “[...] 

aparelho mais pesado do que o ar, que se esforça por imitar o vôo das aves. Consta das 

seguintes partes principais: asas, fuselagem, leme, motor, trem de aterrissagem ou de 

amerissagem.” (MARCIANO, 1947, p. 278). 

 

 

4.1.3 Década de 1950  
 

 

            Foram analisadas as obras dos seguintes autores: Aníbal Freitas, Antônio de Souza 

Teixeira Júnior, Eduardo Celestino Rodrigues e Romulo Ribeiro Pieroni, Hebert F. Pinto e 

Dílson F. Pinto.  

 

Aníbal Freitas  

           Este autor apresenta aplicações numéricas para elucidar a teoria. Não apresenta lista de 

exercícios. Os exemplos dados, partindo da própria denominação, são aplicações numéricas 

(Figuras 26 e 27).  
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Figura 26: Exercícios com aplicação direta de fórmula - Aníbal Freitas.  
Fonte: FREITAS, 1951,  p. 57.  
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Figura 27: Exercícios com aplicação direta de fórmula - Aníbal Freitas. 
Fonte: FREITAS, 1953, p. 95. 
 
 

Antônio de Souza Teixeira Júnior 

 

           Apresenta exercícios com o desenvolvimento da solução (Figura 28) e listas de 

exercícios com respostas (Figura 29).   
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Figura 28: Exercícios com o desenvolvimento da solução - Antônio de Souza Teixeira Júnior. 
Fonte: TEIXEIRA JÚNIOR, 1954,  p. 68. 
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Figura 29: Lista de exercícios - Antônio de Souza Teixeira Júnior. 
Fonte: TEIXEIRA JÚNIOR, 1954,  p. 157. 
 
 
Eduardo Celestino Rodrigues e Romulo Ribeiro Pieroni 
 
             Ao expor a teoria demonstram, quando possível, a origem das fórmulas e sugerem 

experimentos para verificação da teoria (Figura 30).  Não utilizam exercícios com 

desenvolvimento das soluções. No final dos capítulos apresentam listas de exercícios com 

respostas (Figura 31). 
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Figura 30: Exercício com teoria e verificação experimental – Rodrigues e Pieroni. 
Fonte: Rodrigues e Pieroni, 1957,  p. 272. 
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Figura 31: Lista de exercícios com respostas – Rodrigues e Pieroni.  
Fonte: Rodrigues e Pieroni, 1957,   p. 314. 
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Hebert F. Pinto e Dílson F. Pinto 
 
           Destina-se a alunos dos Cursos Científico e Clássico e aos que se preparam para o 

vestibular. Possui uma série de exercícios, em sua maioria aplicação direta de fórmulas 

(Figura 32) e exercícios propostos com respostas (Figura 33).    

 

 
Figura 32: Exercícios com aplicação direta de fórmulas – Pinto e Pinto  
Fonte: Pinto e Pinto, 1955,  p. 9. 
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Figura 33: Exercícios com respostas - Pinto e Pinto.  
Fonte: Pinto e Pinto, 1955,  p. 16. 
 

Os exemplos ou exercícios resolvidos, quando explorados, são, como na década 

anterior, aplicações numéricas de fórmulas anteriormente deduzidas ou apresentadas. Listas 

de exercícios (com respostas) se fazem presentes como que já valorizando esta prática. A 

verificação experimental das leis físicas também se mantém no foco de alguns autores.  

Tanto em Eduardo Celestino Rodrigues e Romulo Ribeiro Pieroni como em Hebert F. 

Pinto e Dílson F. Pinto se observa a relação com os vestibulares, quando em seus prefácios já 

fazem menção à presença em suas obras de questões propostas nos exames vestibulares do 

país.   

Segundo Wuo (2000, p. 89), os livros mais antigos são ricos em descrições detalhadas 

de aparelhos e equipamentos técnicos, mostrando uma grande aproximação entre a física e a 

tecnologia. Já nas obras a partir de 1950 nota-se uma mudança nessa relação com a 
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tecnologia, uma redução no número dos elementos estudados. As descrições ficam mais 

simplificadas, cedendo lugar às considerações matemáticas e à resolução de exercícios.  

 

 

4.1.4 Décadas de 1960 / 1970  
 

 

Embora não sejam objetos de análise desta dissertação, devido a importância e 

influência para a Física, vale assinalar que no início da década de 1960 os textos do Physical 

Science Study Committee (PSSC), projeto americano criado em 1956, são editados pela 

Editora Universidade de Brasília. Na década de 1970 surgem os primeiros projetos de ensino 

de Física genuinamente brasileiros, Projeto de Ensino de Física (PEF), Projeto Brasileiro de 

Ensino de Física (PBEF) e Física Auto-Instrutivo (FAI), produzidos respectivamente pelo 

Instituto de Física da USP, pela Fundação Brasileira de Educação e Cultura (FUNBEC) e pelo 

Grupo de Estudos em Tecnologia do Ensino de Física (GETEF). Ainda na década de 1970 o 

Projeto Harvard (Harvard Project Physics), traduzido para o português pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, de Lisboa.       

Nestas duas décadas, podemos perceber que os processos seletivos passam a 

influenciar fortemente os exercícios e problemas propostos nos livros didáticos de Física e, 

em alguns autores, os resolvidos. Pacheco (1983, p.19), em sua obra analisa os exercícios 

propostos em livros didáticos de Física (35 livros envolvendo mais de 20 autores) utilizados 

no Ensino Médio nos anos de 1976, 1977 e 1978 na cidade de Campinas e observa que: 

 

[...] tendo em vista a forma como os exames vestibulares têm avaliado seus 
candidatos, os autores dos livros didáticos de Física, principalmente os mais 
recentes, têm dado muita ênfase à parte do livro que se destina aos exercícios a 
serem resolvidos. Isto é facilmente verificável uma vez que esses livros têm 
apresentado uma grande quantidade de testes pertinentes a exames vestibulares 
recentes ou com características semelhantes aos mesmos. (PACHECO,1983, p. 19) 

 

Sob esse aspecto, procuramos investigar na história do advento do vestibular 

esclarecimentos sobre sua influência nos livros didáticos.  

Foi a partir de 1911 que o exame para a admissão nas escolas de nível superior passou 

a ser obrigatório. Naquela época, as faculdades realizavam os testes em duas etapas. A 

primeira era escrita e dissertativa, e a segunda era oral. Este foi o formato utilizado até 

meados dos anos 1960, quando surgiram as questões de múltipla escolha. O número de 
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candidatos crescia demasiadamente fazendo com que surgisse a necessidade de realização de 

testes processados em computador, facilitando assim a correção.   

Num determinado momento o critério de notas utilizadas passou a ser um problema. 

Até então, era utilizado o sistema de nota mínima, o que acabou aprovando mais alunos do 

que as faculdades comportavam. Foi então organizado pelos candidatos excedentes um 

movimento nacional, “solucionado” pelo governo através da implementação da Lei n° 

5540/1968 que passou a instituir o sistema classificatório com corte por nota máxima. Para 

minimizar o problema de mais candidatos do que vagas em escolas públicas, o Ministério da 

Educação autorizou a abertura de um grande número de faculdades privadas. A atual LDB 

estabelece que o sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela 

União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os 

órgãos federais de educação e permite que cada entidade escolha o seu próprio sistema de 

ingresso.  

Sobretudo o ENEM, através do PROUNI e SISU, constitui-se, na atualidade, no 

principal instrumento de ingresso na Educação Superior para alunos de famílias na base das 

faixas econômicas.    

Não que o acesso a uma faculdade tenha sido fácil até meados da década de 1960 ou 

que exigisse menos esforço por parte dos alunos, mas, dentre outras causas, o aumento na 

relação candidato/vaga leva alguns autores a se preocuparem com esta situação, aumentando a 

quantidade de exercícios apresentados ou acrescentando em seus livros “listas” de exercícios 

cobrados nos principais vestibulares do país.   

Devida à representatividade de Roberto A. Salmeron e Dalton Gonçalves, observada 

em várias pesquisas, e pelo meu envolvimento com o professor Dalton Gonçalves, pois fui 

seu aluno em 1973 no Rio de Janeiro que optamos por utilizá-los como referências para as 

décadas de 1960/1970. Importante constar que, conforme observado por Martins e Hosoume 

(2007), Salmeron e Dalton iniciaram como autores na década de 1950 e suas publicações 

permaneceram por cerca de 20 anos. 

As recomendações e comentários dos autores presentes em seus livros, destinados 

tanto ao aluno como ao professor, sem distinção, são importantes, sobretudo porque nesta 

época não era usual a elaboração de um “Manual do Professor”. 
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Dalton Gonçalves 

Dalton Gonçalves apresenta sua coleção para o Ensino Médio em cinco volumes todas 

com o título de ‘Física do Científico ao Vestibular’.  

Nas primeiras edições dos volumes 1 e 2 o autor inicia seus prefácios com três 

indagações, a primeira, “A idéia é antiga. Surgiu com a pergunta de um aluno: “Por que não 

faz um livro de Física para o vestibular” e as outras duas, “Mas, por que fazer o livro só para 

o vestibular? Não é o programa do vestibular o mesmo do científico?”. (GONÇALVES, 

1969). Com estas interrogações o texto deixa transparecer a magnitude com a qual  o 

vestibular parece atingir o ambiente educacional naquele momento. Dalton não responde 

explicitamente a estas indagações, mas em outro trecho do prefácio deixa nas entrelinhas que 

ao se preparar para o vestibular, o aluno também estará adquirindo os conhecimentos 

necessários para sua vida caso não queira ingressar numa faculdade. Observamos que  o 

VESTIBULAR entra em cena agora também como um forte  protagonista da história. Isto se 

mostra  mais patente quando  nas páginas iniciais dos três primeiros  volumes Dalton chama a 

atenção para as classes de exercícios em seu livro, Problemas da Série A destinam-se ao 

CIENTÍFICO e os da Série B ao VESTIBULAR. Nos dois últimos volumes esta observação 

não é utilizada, porém o autor evidencia que o plano geral obedece ao mesmo esquema. A 

preparação para o vestibular parece ser mais trabalhosa,  pois  Dalton (1969) observa que “Os 

bons alunos da primeira série do curso científico podem encarar os problemas da série “B” 

como um desafio” e que “Para atender aos VESTIBULANDOS inserimos diversos parágrafos 

de nível um pouco acima do exigido no científico”. (GONÇALVES, 1969). Fica evidente os 

diferentes níveis de exigência, em acordo com as perspectivas do alunado.   

Em todos os volumes o autor apresenta questionários, problemas resolvidos, 

problemas com respostas e questões específicas de vestibulares de todo o Brasil (com 

respostas).  

Também indica como os livros devem ser estudados (Como estudar Física), fornece 

um algoritmo simples de resolução de problemas (Como resolver problemas numéricos) e 

finalmente adverte o aluno que só existem assuntos difíceis para quem não está 

suficientemente preparado (Advertência ao aluno).     

É usual neste autor, na resolução dos exercícios, fazer referências ao texto teórico, aos 

conceitos e teoremas utilizados. Em alguns exemplos chama a atenção do aluno para alguns 

“detalhes”, sob a forma de observações, de caráter específico ou geral, tanto no início como 

ao final dos exemplos (Figuras 34 e 35). 
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Figura 34: Exemplo com observações e referências ao texto - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1969,  P. 56 - 57. 
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Figura 35: Exemplo (com observações e referências ao texto) - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1969,  p. 85 - 86. 
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Em alguns exemplos além da solução também são indicadas “marchas gerais” comuns 

para a resolução (Figuras 36 e 37). 

 
Figura 36: Exemplo com orientações para resolução - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1969,  p. 84. 
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Figura 37: Continuação do exemplo da Figura 36. 
Fonte: GONÇALVES, 1969, p. 85. 
 
Em alguns exemplos as observações são peremptórias (Figura 38). 

 
Figura 38: Exemplo (com observação) - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1968a,  p. 275. 
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Dalton apresenta, em sua coleção, questões solicitadas nos vestibulares de treze 

estados brasileiros, correspondente ao período de 1955 a 1968. Já se observa além das 

tradicionais questões “abertas”, as questões de múltipla escolha (Figura 39).  

 
Figura 39: Questões de vestibulares - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1968a,  p. 510. 
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Em seus questionários Dalton, induz o aluno, a revisar conceitos, definições e a rever 

situações de causa e efeito (Figura 40).  

 
Figura 40: Exemplo de questionário - Dalton Gonçalves. 
Fonte: GONÇALVES, 1972, p. 37. 
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Apresentamos na tabela 1, um resumo dos tipos de questões nos livros de Dalton 

Gonçalves. Adotamos para tal, a nomenclatura abaixo.  

Legenda: 

ER: Exemplos Resolvidos. 

PP: Problemas Propostos. 

QC: Questionário: Questões que servem como revisão do capítulo. Alguns são divididos em 

série A e B.  

EV: Exercícios de vestibulares do país.  

 

TABELA 1 

Contabilização exercícios - Gonçalves - décadas 1960/1970. 

 ER PP QC EV Total  

Livro 1    130 131 97 - 358 

Livro 2 43 51 101 1170 1365 

Livro 3 42 88 302 608 1040 

Livro 4 36 64 320 648 1068 

Livro 5 31 14 221 961 1227 

Total 282 348 1041 3387 5058 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Inferimos da tabela 1, certo equilíbrio, nos livros 1 e 2, entre a quantidade de 

exercícios resolvidos  e os problemas propostos. Nos livros 3 e 4 a quantidade dos propostos é 

maior (em torno do dobro). Somente no livro 5 a quantidade de propostos é inferior aos 

resolvidos. Lendo os textos e os exercícios resolvidos, os alunos provavelmente não deverão 

encontrar dificuldades na resolução dos problemas propostos. No livro 1 o autor não explicita 

quais são os exercícios referentes aos vestibulares. Parece ser uma preocupação do autor, 

devido ao número, as questões de revisão. O que, em parte, pode indicar o valor que o autor 

atribui aos conceitos, leis, definições e explicações de fenômenos, pois em seus questionários 

encontramos estas classes de questões. Atendendo a uma expectativa, de certa forma já 

expressa nos títulos dados aos livros, “Física do Científico e do Vestibular”, o autor apresenta 

uma quantidade significativa de questões de vestibulares, 3387.  
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Roberto A. Salmeron  

 Salmeron (1971) no prefácio de “Introdução à eletricidade e ao magnetismo” explica 

que cada capítulo do livro foi dividido em três partes: o texto, uma série de problemas e outras 

de perguntas. Em seguida comenta: “Quem realmente deseja aproveitar a obra, deve dedicar-

se às três partes. Pois ninguém aprende Física sem resolver problemas [...]”. 

(SALMERON, 1971. s.n, grifo nosso). Faz também uma clara divisão quanto à opção futura 

do aluno quando alerta que: 

 

Alguns parágrafos estão assinalados com um asterisco, que foi colocado adiante do 
número do parágrafo. Isso porque julgamos que as demonstrações contidas nesses 
parágrafos não são fundamentais para os alunos que não continuarão seus estudos 
em Física nas Faculdades que cursarem. É o caso dos alunos que pretendem 
ingressar em Faculdade de Medicina, Farmácia, Odontologia e Secção de História 
Natural das Faculdades de Filosofia. Esses alunos não precisam preocupar-se com 
as demonstrações, mas, precisam saber interpretar o que está contido nesses 
parágrafos. (SALMERON,1971)  

 

Ao todo são apresentados 247 exercícios, distribuídos da seguinte forma: resolvidos 

(91), propostos sem solução com resposta no final do livro (122) e os direcionados para 

vestibulares (34) que não possuem respostas nem soluções indicadas. Os exercícios de 

vestibular são direcionados para a EPUSP, FMUSP, ENE e FFCLUSP.    

Vemos, portanto, uma clara referência aos vestibulares e às questões apresentadas nos 

mesmos. Isso pode ser um indício do impacto do processo seletivo no Livro Didático, mas 

ainda não se nota alterações significativas quanto aos exercícios resolvidos. Os exercícios 

resolvidos em sua maioria continuam sendo, como em décadas anteriores, praticamente 

aplicações diretas de fórmulas (Figura 41).  Não há uma discussão na própria questão quanto 

à sua solução. Apresenta listas específicas para as questões de vestibulares (Figura 42).  
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Figura 41: Exercício com aplicação direta de fórmula - Roberto A. Salmeron. 
Fonte: SALMERON, 1971,  p. 44.   
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Figura 42: Exemplos propostos em vestibulares - Roberto A. Salmeron. 
Fonte: SALMERON, 1971,  p. 429.   

 

Relativo a estas décadas Wuo (2000, p.103), em sua pesquisa sobre o saber físico nos 

livros didáticos adotados para o ensino médio, observa que os livros já abandonam quase que 

completamente o tratamento descritivo de máquinas e mecanismos e que  a ênfase tecnológica 

é transferida para a resolução de exercícios, problemas e testes de vestibulares. Constata que 

alguns livros guardam certa semelhança com apostilas dos cursos pré-vestibures da época, 

teoria mais sucinta e aplicações em exercícios.  
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 4.1.5 Décadas de 1980 / 1990 
 

 

Como autores representativos destas décadas utilizamos Francisco Ramalho Junior, 

Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares, Beatriz Alvarenga Álvares e 

Antônio Máximo Ribeiro da Luz. Apesar de ser uma obra didática destinada ao professor 

consideramos a coleção do GREF, sem a conotação de representatividade de uma década, 

devido à sua importância e legitimidade na prática docente, sobretudo de professores de 

escolas públicas. Reiteramos que no GREF todos os exercícios encontram-se resolvidos e que 

foi esta coleção utilizada por Silva, Porto e Terrazzam (2007) em trabalho que serviu de base 

para adoção de critérios de categorização desta dissertação. Destes autores, até o momento, 

somente Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo constam como autores recomendados no 

PNLEM/2007.   

 
Francisco Ramalho Junior / Nicolau Gilberto Ferraro  / Paulo Antônio Toledo de Soares 
  

No prefácio da obra Os Fundamentos da Física lemos que cada assunto é exposto 

teoricamente e com exemplos resolvidos que analisam, elucidam e eventualmente ampliam 

a teoria apresentada (grifo nosso) e que os exercícios propostos que se seguem são 

semelhantes aos resolvidos para que o estudante exercite e assimile a teoria dada.  Propõem, 

ao final dos capítulos exercícios de recapitulação, observando que são em geral mais difíceis 

e, testes ordenados em função da exposição da teoria. (RAMALHO JUNIOR; FERRARO; 

SOARES, 1988).    

No livro em questão, verifica-se (Tabela 2): 
 

TABELA 2 

Contabilização exercícios - Volume 1 - Ramalho/Nicolau/Toledo  

Exercícios Quantidade % 

Resolvidos (R) 167 17,13 

Propostos (P) 377 38,67 

Testes (T) 431 44,20 

Total 975 100,00 

 Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 Neste volume, os exercícios resolvidos representam aproximadamente 17% do total 

das questões apresentadas. Tanto os exercícios propostos como os testes incluem questões de 
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vestibulares. Os testes são todos do tipo “múltipla escolha”. Todas as respostas aos exercícios 

são apresentadas no final do livro. 

Quanto aos exercícios resolvidos, a maioria é de aplicação numérica (Figuras 43 e 44). 

Sendo que alguns apresentam condições peculiares que podem despertar uma maior atenção 

do aluno. 

 
Figura 43: Exercício de aplicação numérica - Ramalho, Nicolau e Toledo.   
Fonte: Ramalho Júnior,  Ferraro e Soares, 1988,  p. 309. 
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Figura 44: Exercício de aplicação numérica - Ramalho, Nicolau e Toledo .   
Fonte: Ramalho Júnior, Ferraro e Soares, 1988,  p. 288. 
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As questões de vestibular são exploradas tanto nas listas de exercícios propostos 

(Figura 45), quanto nas de testes (Figura 46). 

 

 
Figura 45: Exercícios de vestibulares – Ramalho, Nicolau e Toledo. 
Fonte: Ramalho Júnior, Ferraro e Soares, 1988,  p. 99. 
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Figura 46: Testes propostos de vestibulares - Ramalho, Nicolau e Toledo. 
Fonte: Ramalho Júnior, Ferraro e Soares, 1988,  p. 26. 
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Antônio Máximo Ribeiro da Luz e Beatriz Alvarenga Álvares. 
  
 

Na introdução do livro Curso de Física, Volume 1 (1992) os autores apresentam textos 

com os títulos, “Ao Professor”, e outros dois dirigidos principalmente para o aluno, “Ao 

Estudante” e “Como Usar o “Curso de Física””. 

 
 
Ao Professor:  

Relatam que praticamente em todas as seções são incluídos “exemplos” (Figuras 47 a 

50), constituídos por questões ou problemas resolvidos detalhadamente, com o objetivo de 

concretizar as idéias básicas que foram apresentadas. Quanto aos exercícios e problemas 

esclarecem que são apresentados em número bastante elevado e em diversos níveis, desde os 

mais simples, exercícios de fixação (Figura 51), passando pelos exercícios de revisão (Figura 

52), problemas e testes (Figura 53), questões de vestibular (Figura 54), até os mais 

sofisticados, problemas suplementares (Figura 55). Justificam que este procedimento dará 

condições ao professor de planejar a atividade de análise e a discussão de exercícios de acordo 

com a realidade de sua escola e de seus alunos.  

 
Ao Estudante: 
 

Reportam-se ao aluno dizendo que na preparação do texto uma das preocupações foi 

tornar o curso de Física interessante e agradável, tentando evitar que o aluno o considere 

apenas como mais uma de suas obrigações escolares. Observam que o conhecimento das leis e 

fenômenos constitui um complemento indispensável à formação cultural do homem moderno.  

  Realçam a figura do professor quando alertam os alunos que, com a orientação do 

professor, lendo com atenção os textos de cada capítulo, discutindo com os colegas e 

procurando realizar as atividades sugeridas, os autores esperam, ao final do curso, estes 

consigam compreender as leis fundamentais da Física, percebendo que elas representam 

modelos que procuram traduzir a harmonia e a organização presentes na natureza. Por fim 

argumentam que esta visão, possivelmente, fará crescer no aluno o amor e o respeito pelas 

coisas e fatos do mundo em que vivemos.  

 
 
Como Usar o “Curso de Física” 
 

Neste texto, os autores explicam que apenas memorizar fórmulas não significa 

conhecimento nem aprendizagem e que a compreensão do texto é indispensável como passo 
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para a construção do conhecimento. Também orientam como deve ser a seqüência de leituras 

e a relação delas com a tarefa de resolver os diversos tipos de problemas apresentados no 

livro. Explicam que os “exercícios de fixação” geralmente são resolvidos com certa facilidade 

e colaboram para sedimentar o conhecimento funcionando como incentivo para o 

prosseguimento das outras atividades propostas. 

 O valor que os autores atribuem aos exercícios de fixação fica patente quando se 

dirigem aos alunos dizendo para não passarem para as secções seguintes e nem tentarem 

resolver problemas mais sofisticados antes de resolver todos (grifo nosso) os exercícios de 

fixação. Estes foram propostos exatamente para construir o conhecimento passo a passo.  

Reconhecem como importante a atividade “resolver exercícios” quando aconselham, 

caso ocorra limitação de tempo, que os exercícios mais significativos devem ser selecionados, 

por que procurando solução para eles, o aluno estará subindo mais alguns degraus em sua 

formação científica.     

 

TABELA 3 

Contabilização exercícios - volume 1 - Luz e Alvares.  

Questões Total % 

Exemplos Resolvidos 50 5,31 

Revisão 71 7,53 

Problemas e Testes 201 21,34 

Questões vestibular 173 18,37 

Suplementares  152 16,13 

Fixação  295 31,32 

Total  942 100,00 

  Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Na tabela 3, observa-se que os exemplos resolvidos neste volume, representam 

aproximadamente 5% do total de questões da obra.    

No exemplo de aplicação da segunda lei de Newton (Figuras 47 e 48), os autores 

comentam, numa seqüência adequada, os passos da resolução.  Sua resolução é literal e não 

de simples substituição numérica o que possibilita mais facilmente tecer considerações sobre 

parâmetros das relações matemáticas envolvidas e suas influências no fenômeno físico 

estudado.  
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Figura 47: Diagrama de forças num corpo em um plano inclinado - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 243. 
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Figura 48: Aplicação 2ª lei de Newton - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,   p. 243. 
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No exemplo abaixo, aplicação da terceira lei de Newton (Figura 49), além de textos 

elucidativos explora recursos gráficos para evidenciar  “pares” de ação e reação.  

 
Figura 49: Exemplo com utilização de recursos gráficos – Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.   
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 188. 
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Exemplo que explora a força de atrito e seus diferentes coeficientes (Figura 50).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50: Exemplo onde são considerados os atritos cinético e estático - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.   
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 193. 
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Figura 51: Exercícios de fixação - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. 
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 181. 
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Figura 52: Exercícios de revisão - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 199. 
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Figura 53: Problemas e testes - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 203. 
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Figura 54: Questões de vestibulares - Antônio Máximo e  Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 328. 
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Figura 55: Problemas suplementares - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 1992,  p. 332. 
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Grupo de Reelaboração do Ensino de Física - GREF 
 

A relação da coleção em questão encontra-se relacionada no apêndice B, as mesmas 

edições estudadas no trabalho de Silva, Porto e Terrazzam (2007).    

O Grupo de reelaboração do Ensino de Física foi criado em 1984 por professores do 

Instituto de Física da USP com participação de professores da rede pública  do Ensino Médio 

de São Paulo, direcionado para a  preparação de professores com um ensino voltado à 

realidade cotidiana.  

As obras do GREF/USP não se ocupam de exercícios propostos, trabalham, sim, 
problemas mais elaborados, que exigem uma abordagem teórica que vai além da 
mera “aplicação de fórmulas” Geralmente relacionam vários conceitos abordados 
em capítulos distintos. Tais problemas reinvidicam o uso da imaginação e 
proporcionam uma visão sintética das formulações conceituais estudadas. (WUO, 
2000, p.51). 

 
Segundo os autores, os princípios gerais da Física, são formulados, sempre que 

possível, a partir de elementos vivenciais e mesmo do cotidiano. Como podemos verificar no 

exemplo que se segue (Figura 56).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Exemplo de utilização do plano inclinado - GREF. 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998a,   p. 274. 
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Algumas questões são elaboradas de forma que suas soluções não sejam obtidas de 

forma imediata ou usando recursos da memória. Nestes casos, os conhecimentos necessários 

exigem do aluno envolver-se num processo de reflexão e, até certo ponto criação, para 

resolver o que lhe é proposto (Figura 57).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Determinação da condutividade de um  material - GREF 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998b,  p. 161 - 162. 
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Apresentam problemas que se baseiam no cálculo matemático, na comparação de 

dados e utilização de fórmulas.  A seqüência de resolução pode até variar de aluno para aluno, 

porém, a solução esperada (resposta) é única (Figura 58).   

 
 

Figura 58: Problema clássico de troca de calor - GREF. 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998b,  p. 87. 
 
 
 
 
 
 

 



 95 

Situações que exigem a memorização de conceitos, dados ou processos (Figura 59).      

 

 
Figura 59: Aplicação do conceito de condutividade - GREF. 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998b,  p. 153. 
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Problemas cujo raciocínio teórico, sem envolvimento de fórmulas ou cálculos 

numéricos, possibilita a resolução (Figura 60).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60: Exemplo com resolução qualitativa - GREF. 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998c,  p. 75 - 76. 

 

Para uma análise dos exercícios presentes no GREF é necessária uma visão peculiar, 

pois o livro é direcionado para professores. Seus autores, embora não tenham Paulo Freire 

formalmente como referência central, adotam uma prática dialógica. Prática esta explicitada 

nos próprios livros e claramente perceptível nas palavras de Luis Carlos de Menezes, um de 

seus coordenadores, citado por Gaspar:  

 

O professor conduz com seus alunos um levantamento de temas de interesse ou 
relevância para eles, que tenham proximidade com a disciplina da física prevista 
para a série e nível da turma, num procedimento que, naturalmente, já reflete a 
vivência e a condição sócio-cultural dos educandos, orientando o professor a 
apreender a realidade deles e a preparar-se para uma efetiva interlocução. Desta 
forma, se estabelece uma lista de assuntos de interesse dos alunos, depois ordenada 
de acordo com os conceitos da ementa formal da disciplina. O aprendizado é então 
conduzido numa seqüência que favorece a construção conceitual que, na medida do 
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possível, se inicia pelo ‘como funciona’e prossegue por níveis crescentes de 
abstração. (GASPAR, 1997, p. 9) 
 
 

Na tabela 4, transcrevemos os dados de Silva, Porto e Terrazzam (2007), relativos à 

caracterização dos exercícios da coleção do GREF, sendo que reunimos numa só categoria os 

exercícios que envolvem memorização conceitual (B) descritos no item 2.3.  

 

TABELA 4 

Contabilização e categorização exercícios - Coleção GREF. 

 Situação Problema Memorização  

 Aberto Fechado 

Qualitativo 

Fechado 

Quantitativo 

B Total 

Livro 1  8 11 52 12 83 

Livro 2 7 36 29 34 106 

Livro 3 27 9 21 35 92 

Total 42 56 102 81 281 

Fonte: Adaptada pelo autor de Silva, Porto e Terrazzam (2007) 
 

Neste contexto, os exercícios surgem, não somente para transmitir ou avaliar um 

conhecimento físico específico, mas objetivam ou pressupõem que irão satisfazer a uma 

necessidade real (cotidiana) do aluno.   

Nestas duas décadas, Wuo (2000, p. 103) em seus estudos relata que boa parcela dos 

livros de física traz as mesmas características das décadas de 1960 e 1970, ou seja, enfoque 

voltado à resolução de problemas, exercícios e testes de vestibulares, com pouca referência à 

tecnologia e à física contemporânea. As características marcantes das duas últimas décadas do 

século XX são: a retomada das análises qualitativas, principalmente nas explicações de 

elementos de tecnologia e da física deste século; a consideração de pontos relacionados com a 

física e que não eram abordados, tais como referências históricas, física do cotidiano, 

aplicações tecnológicas contemporâneas, tópicos de física de ponta, relações entre a física e a 

sociedade, a economia, a arte etc. Os livros também receberam novas diagramações e muitas 

informações em cores (destaque de fundo, fotografias e figuras).   

 

 Considerações sobre o século XX 

Observamos que, aproximadamente até meados do século XX, os livros didáticos de 

Física são apresentados com uma preponderância pragmática desta ciência. Deve-se estudá-la 
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não necessariamente para apreender seus conceitos, mas para fazer uso do que eles podem 

proporcionar em termos tecnológicos. Mensurar o “mundo” descrevendo os princípios que 

regem o funcionamento dos “equipamentos” é o que justifica, em parte, o estudo da Física. 

Não há, explicitamente, de forma geral, uma preocupação com o conceito de cidadania.   

A partir da segunda metade do século observa-se uma modificação nos textos e agora 

uma preocupação em verificar a aprendizagem, seja com a apresentação de listas de 

exercícios seja com exemplos que não somente aplicações diretas de fórmulas.  

 É desta fase também a preocupação com os vestibulares que, de certa maneira 

começam a definir, informalmente, os textos em alguns livros. Para os leigos, o livro é “bom” 

se ele apresenta o que “cai” nos vestibulares.  Cabe então ao professor resolver esta equação, 

vestibular versus qualidade do livro. Também a utilização de questões de múltipla escolha nos 

vestibulares, por motivos já anteriormente mencionados, introduzem um viés perverso para o 

processo de ensino-aprendizagem. Este sistema, embora vantajoso do ponto de vista da 

agilidade da correção, leva os menos esclarecidos a uma falsa idéia de que o que interessa é a 

resposta certa. Acertar a resposta não significa, necessariamente, saber a questão. As 

conseqüências deste fato por si só já mereceriam estudos.  

As dificuldades em adequar a prática de ensino com as exigências legais são 

mencionadas em algumas obras já nas décadas iniciais do século XX. George Sumner, 

catedrático de Física do Colégio Pedro II, prefaciando o livro de Mário Faccini, cita algumas, 

em 1933, detectadas por ele, para implementar a então “Reforma Francisco Campos”  de 1931 

que objetivava  estabelecer  a modernização do ensino secundário brasileiro.  

Com seus erros e acertos, o final do século deixa um saldo positivo. Saldo este, mesmo 

sujeito a críticas, contabilizado, dentre outras conquistas da sociedade, pela LDB, pelos 

PCNEM e, por que não dizer servindo de alicerce para o  PNLEM.   

 

 

4.2 Século XXI: Livros recomendados pelo PNLEM/2007 
 

 

No presente século começamos a perceber a materialização da Política Educacional, 

sobretudo a partir da LDB. Reiteramos a relevância dos documentos orientadores DCNEM, 

PCNEM, PCN+, bem como dos Programas Nacionais de Distribuição de Livros Didáticos 

(PNLD, PNLEM) e, mais recentemente a do ENEM nos processos seletivos da Educação 

Superior e o consequente impacto no Ensino Médio.  
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Nessa perspectiva, optamos, para o atual século, pela análise dos exercícios resolvidos 

nas obras recomendadas pelo PNLEM/2007, único processo até o momento para livros de 

Física do Ensino Médio.  A 2ª edição do Programa, PNLD (Ensino Médio) 2012, que inclui 

Física, encontra-se em andamento e tem seu resultado previsto para dezembro de 2011, com 

implementação dos livros recomendados a partir de 2012.  

Em tese, todos os professores da rede pública do país recebem subsídios na escolha do 

livro didático através do Catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – 

Física, com análises das coleções de Física indicadas pelo MEC. Este catálogo, para cada 

coleção, apresenta uma resenha com os seguintes tópicos: “Síntese avaliativa”, “Sumário da 

obra”, “Análise da obra”, “Recomendações aos professores”, e os critérios que nortearam o 

processo de avaliação, bem como orientações para a escolha do livro. No Catálogo do 

PNLEM/2009 que contém a síntese das obras de Física avaliadas e aprovadas no processo de 

seleção do PNLEM/2007 é apresentada a Ficha de avaliação onde são mostrados os critérios 

eliminatórios (15) e os de qualificação (43) aos quais as obras foram submetidas. Exercícios 

resolvidos ou exemplos não são diretamente apresentados como critérios. Sugere também aos 

professores a leitura de todas as informações do catálogo como forma de garantir uma escolha 

eficiente. Realçamos que neste catálogo somente para duas opções de livros são feitos 

comentários explícitos quanto à resolução de exercícios ou diretamente aos exercícios 

resolvidos embora todas as obras apresentem estas classes de questões. 

Sendo assim, apresentamos neste item uma descrição da estrutura geral das obras e de 

como seus autores realçam algumas de suas idéias e orientam alunos (Livro do Aluno) e 

professores (Manual do Professor). Consideramos importantes estas apresentações a fim de 

que os objetivos e intenções dos “Exercícios Resolvidos” e “Exemplos” possam ser melhores 

entendidos já que estes ocorrem em um contexto mais abrangente em relação aos objetivos 

dos livros.  

 

 

4.2.1 Alberto Gaspar – Volume Único 

 

 

O exemplar do aluno, para uso nas três séries do Ensino Médio, apresenta-se com 552 

páginas, dividido em 4 unidades totalizando 46 capítulos, sendo estes divididos em sessões, 

possuindo um tópico sem numeração dedicado à Física Moderna. O exemplar do professor 

tem um adicional de 208 páginas.   
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Considerações do Autor 

Livro do Aluno 

Dentre outras considerações, Gaspar (2005, p. 3), na apresentação, privilegia o rigor 

na apresentação dos conceitos, atentando para que as aplicações práticas e teóricas sejam 

significativas e motivadoras. Enfatiza nas resoluções dos exercícios, não simplesmente a 

busca de soluções, mas a reflexão sobre o processo de encontrá-las e relacioná-las com o 

conteúdo apresentado detalhando as soluções de forma que o leitor possa compreender como 

a solução foi pensada e realizada. Os exercícios e atividades objetivam fazer com que os 

estudantes entendam melhor os conceitos e as leis físicas ensinadas. Também evidencia que 

para resolver um problema não basta somente saber a teoria. É fundamental identificar e 

decodificar as variáveis relevantes, e estes saberes necessitam de um aprendizado específico, 

que muito pouco tem a ver com o conhecimento teórico ao qual o exercício se aplica. Para se 

aprender física é preciso curtir a experiência realizada ou a solução do exercício, refletir sobre 

o que foi observado e sobre os resultados obtidos e verificar se estão de acordo com a 

realidade que procuram simular e, principalmente, perceber que relação há entre o que foi 

tratado teoricamente e o que foi observado experimentalmente ou aplicado nessa solução. Só 

assim o aluno pode consolidar o que aprendeu e habilitar-se a entender o que ainda está por 

vir. Por fim alerta que para adquirir conhecimento são necessários esforço e persistência. 

 

Manual do Professor 

Afirma que a resolução de problemas é uma importante estratégia de ensino e que os 

alunos confrontados com situações-problema novas, mas compatíveis com os instrumentos 

que já possuem ou que possam adquirir no processo, tornam-se capazes de:  

a) aprender a desenvolver estratégias de enfrentamento, planejando etapas, estabelecendo 

relações, verificando regularidades, fazendo uso dos próprios erros para buscar novas 

alternativas; 

b) Adquirir espírito de pesquisa, aprendendo a consultar, a experimentar, organizar dados, a 

sistematizar resultados, a validar soluções;  

c) Desenvolver sua capacidade de raciocínio;  

d) Adquirir autoconfiança e sentido de responsabilidade;  

e) Ampliar sua autonomia e capacidade de comunicação e argumentação.  

Lembra aos professores que os exercícios devem ser discutidos antes, a partir de seu 

enunciado, e, principalmente, depois de sua solução. É importante que o aluno entenda que 

acertar a resposta significa pouco; é preciso discuti-la, verificar sua viabilidade em relação à 
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proposta do problema e à realidade. Por isso uma ênfase especial às discussões, apresentadas 

no fim da maioria dos exercícios resolvidos. 

Tipos de questões apresentadas no livro: 

   Para você pensar: Questões pertinentes à teoria apresentada no capítulo.  

Exemplo (Livro do aluno): Peso, calor, energia, volume e potência podem ser ou não 

grandezas físicas. Explique por quê.  (GASPAR, 2005, p.18) 

Resposta (Manual do Professor): Além de grandezas físicas, eles são termos de uso comum, 

da vida cotidiana, por isso é preciso verificar o contexto em que estão inseridos. Eles só são 

grandezas físicas quando vinculados à física, disciplina ou ciência. (GASPAR, 2005, p.31)  

Para você resolver. Questões quantitativas normalmente apresentadas logo após os 

exercícios resolvidos.  

Exemplo: Um ônibus parte de São Paulo Às 12 h chega a Assis às 18 h 30 min. Sabendo que 

a distância percorrida é de 470 km, qual a sua velocidade escalar média? (GASPAR, 2005, 

p.29) 

Para analisar e concluir. Questões diversas de vestibulares com respostas no final do livro. 

Atividade em grupo / Atividade prática. São atividades de reflexão, investigação ou 

experimentação.  

Exercícios Resolvidos. Alguns são de aplicação direta de fórmulas (Figura 61). Outros 

apresentam resolução mais detalhada, além do autor alertar sobre formas alternativas de 

resolução (Figura 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 61: Exemplo de utilização do plano inclinado - Alberto Gaspar 
Fonte: GASPAR, 2005,  p. 107. 
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Figura 62: Corpos em movimento (plano inclinado) - Alberto Gaspar. 
Fonte: GASPAR, 2005,  p. 107. 
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Alguns exercícios têm sua discussão mais detalhada (Figura 63).  

 
Figura 63: Utilização da força centrípeta e de atrito - Alberto Gaspar. 
Fonte: GASPAR, 2005,  p. 129. 
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Observação do autor no respectivo Manual do Professor quanto a um determinado 

exercício resolvido (Exercício de aplicação da Terceira Lei de Newton): 

 “É muito importante a discussão do exercício resolvido 5. Embora seja clássico, dificilmente 

o professor se lembra de utilizá-lo para discutir o Princípio da Ação e Reação. São poucos os 

exercícios em que esse princípio aparece de forma tão explícita [...]”. (GASPAR, 2005, p. 54). 

Apresentamos a seguir o exercício citado (Figura 64).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Figura 64: Problema que evidencia a terceira lei de Newton - Alberto Gaspar. 
Fonte: GASPAR, 2005,  p. 100. 
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TABELA 5  

Contabilização por tipo de questões - Alberto Gaspar. 

Questões Quantidade  % 

Para você pensar 139 12,00 

Para você resolver 207 17,88 

Para analisar e concluir 624 53,89 

Exercícios resolvidos 188 16,23 

Total 1158 100,00 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na tabela 5, excetuando-se as questões “Para você pensar”, que abordam mais o lado 

conceitual da Física, os exercícios resolvidos representam aproximadamente 16% do total dos 

exercícios apresentados.  

 
Comentários do Catálogo do PNLEM/FÍSICA. 
 

Segundo o catálogo: “os exercícios, em número adequado, estão distribuídos em 

exercícios resolvidos, exercícios propostos e um conjunto, não extenso, de questões de 

exames vestibulares de diversas instituições universitárias [...]”, (BRASIL, 2008, p. 46) e que 

“em todos os capítulos é apresentado um conjunto de exercícios resolvidos e exercícios 

propostos, assim como uma lista de exercícios complementares” (BRASIL, 2008, p. 47).  

Esclarece que “As resoluções dos problemas não se restringem à obtenção de respostas 

às questões formuladas, mas todas elas trazem, ao seu final, discussões nas quais os elementos 

mais importantes do processo de resolução são ressaltados”. (BRASIL, 2008, p. 50). 

 

 

4.2.2 José Luiz Pereira Sampaio e Caio Sérgio Vasques Calçada – Volume Único  
 

 

A obra constitui-se num livro do aluno em volume único para uso nas três séries do 

Ensino Médio, com 472 páginas, dividido em 6 unidades totalizando 74 capítulos. A unidade 

6 é a dedicada à Física Moderna.  O exemplar do professor apresenta um adicional de 144 

páginas.  
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Considerações dos autores 

Livro Aluno 

Segundo os autores a obra foi planejada para servir ao estudo de Física no ensino 

médio e procura atingir duas finalidades: ao mesmo tempo em que são abordados os 

principais tópicos da Física, visando a formação geral do aluno, são fornecidos subsídios para 

aqueles que pretendem prestar um exame de vestibular. Esclarecem que a teoria é 

desenvolvida em pequenos blocos, seguidos de exercícios (propostos) de aplicação (segundo 

os autores, o mínimo necessário) para a fixação da teoria. 

 

Manual do Professor  

Os autores evidenciam que a obra é um livro compacto que se ajusta facilmente às 

escolas que dispõem de carga horária reduzida. Sempre procuram introduzir uma nova idéia 

ou conceito de forma contextualizada considerando exemplos simples do cotidiano ou idéias 

que integram o conhecimento prévio do aluno.  

Indicam que oferecem as resoluções de todos os exercícios propostos, das questões de 

vestibular e do ENEM, justificando que este recurso facilita o preparo das aulas. 

Obs.: Não há no livro destinado ao aluno nem no Manual do Professor referências quanto a 

relevância dos exercícios resolvidos nem observações didático-pedagógicas quanto aos 

mesmos. 

 

Tipos de questões apresentadas no livro: 
 

   Exemplos. Exploram situações nas quais chamam a atenção do aluno para a importância de 

alguns conceitos (Considerações sobre “o par ação e reação” exemplificado na página 83 do 

livro texto). 

Exercícios propostos. Questões referentes à teoria apresentada, com resolução no Manual do     

Professor. 

Questões de Vestibular. Respostas no final do livro do aluno e resolvidos no Manual do 

Professor.  

Questões ENEM. Respostas final livro do aluno e resolvidos no Manual do Professor.  
 
Experimento. Experimentos de execução simples que, em muitos casos, exploram as 

atividades em grupo. 

Cotidiano e aplicações. Relacionam a teoria e os exemplos apresentados com possibilidades 

de utilização prática. Por exemplo, na página 89, a utilidade das polias para levantar objetos. 
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Exercícios resolvidos. Exemplos clássicos de lançamento oblíquo (Figura 65) e velocidade 

mínima para se efetuar um “loop” (Figura 66).  

 
Figura 65: Exemplo de lançamento oblíquo - Sampaio e Calçada. 
Fonte: Sampaio e Calçada, 2005a,  p. 61. 
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Figura 66: Exemplo do “loop”  - Sampaio e Calçada. 
Fonte: Sampaio e Calçada, 2005a, p. 105. 
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TABELA 6  

Contabilização por tipo de questão - Sampaio e Calçada - Vol. Único. 

Questões Quantidade % 

Exercícios propostos 612 59,13 

Questões vestibulares 249 24,06 

Questões ENEM  45 4,35 

Exemplos - Exercícios resolvidos 129 12,46 

Total 1035 100,00 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os Exemplos e Exercícios resolvidos representam aproximadamente 12% do total dos 

exercícios apresentados (Tabela 6).  

 

 

4.2.3 Antônio Máximo Ribeiro da luz e Beatriz Alvarenga Álvares – Volumes 1/2/3 
 

 

A obra é constituída por três volumes (Alunos: Vol. 1, 376 páginas, Vol. 2, 400 

páginas, Vol.3, 416 páginas), sendo que os exemplares destinados aos professores são 

acompanhados de um livro direcionado ao professor. Os volumes estão organizados em 10 

unidades e 25 capítulos. Em cada capítulo, divididos em seções, são apresentados exercícios 

propostos denominados “exercícios de fixação”. Os exercícios com resolução são 

apresentados como “Exemplos”. Ao final de cada seção são apresentados exercícios 

denominados “Problemas e testes” e na maioria das seções segue uma relação de exercícios 

denominados “Problemas suplementares”. No final dos exemplares são apresentados os 

exercícios “Questões de vestibular”.  À Física Moderna é dedicado o Capítulo 25 de forma 

bastante geral. Os exemplares dos professores acrescentam 152, 148 e 150 páginas 

respectivamente aos volumes 1, 2 e 3 dos alunos.   

 

Considerações dos autores 

Livro do Aluno 

Os autores recomendam que ao término da leitura de cada secção os alunos passem à 

solução dos Exercícios de Fixação apresentados logo após cada uma delas. Alertam que esses 

exercícios foram propostos de forma a serem resolvidos com certa facilidade de forma a 
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colaborar na sedimentação do conhecimento em estudo e motivo de incentivo para prosseguir 

em outras atividades. Colocam como recomendação explícita ao aluno não passar para a 

secção seguinte nem tentar resolver problemas mais sofisticados antes de responder a todos os 

exercícios de fixação. Justificam este procedimento com o argumento que o raciocínio não 

pode dar saltos muito grandes e estes exercícios foram propostos exatamente para o aluno ir 

construindo seus conhecimentos passo a passo. Realçam que devido ao grande número de 

questões, apresentadas nas diversas modalidades, caso o aluno tenha dificuldades na 

administração do tempo para a resolução dos mesmos deve procurar o professor para que este 

o auxilie na escolha dos mais convenientes de acordo com o contexto do curso e do interesse 

do aluno. 

 

Manual do Professor 

Na apresentação da coleção os autores relatam procurar apresentar o estudo da Física 

como uma das maneiras de conhecer o mundo, de compreender a natureza e não como um 

fim, em si mesmo, esperando que o caminho proposto possa auxiliar o estudante em suas 

tentativas espontâneas de desvendar a natureza, de vencer os obstáculos que naturalmente 

surgem nesta jornada, tornando-a mais amena e mais próxima da linha científica do estudar e 

do aprender.   

Dentre as características da obra esclarecem que na maioria das secções estão 

incluídos exemplos, constituídos por questões ou problemas resolvidos detalhadamente, com 

o objetivo de concretizar as idéias básicas que foram utilizadas na busca da solução e 

salientando o processo seqüencial que foi seguido.    Dentre os exercícios propostos 

evidenciam que são apresentadas questões qualitativas, semiquantitativas e 

predominantemente quantitativas. 

Reconhecem o importante papel que a solução de problemas (com questões numéricas 

mais sofisticadas) desempenha no aprendizado da Física, mas sugerem serem os seus 

“exercícios propostos” os mais prioritários dentre o conjunto de questões apresentadas.  

Recomendação que, como já visto, também consta no livro do aluno.  

Quanto às Questões de Vestibular e Problemas Suplementares (não explicitado se são 

ou não de vestibulares) deixam claro que foram colocados nos livros atendendo a solicitações 

de vários colegas de todo o país, mas opinam que essas atividades só deverão ser incluídas no 

planejamento se o(a) professor(a) estiver seguro(a) de que isso não irá sacrificar outras partes 

do curso.   
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Tipos de questões apresentadas no livro:  
 

      As observações dos autores feitas neste tópico, embora se referenciem ao primeiro 

volume, “Assessoria Pedagógica” também estão presentes nos volumes 2 e 3.   

 
Exercícios de fixação  

Exploram situações variadas, desde as que exigem aplicação direta de fórmulas 

matemáticas até situações que exigem domínio conceitual, conhecimento de leis físicas, 

memorização de nomes de cientistas, datas e acontecimentos históricos.  

  Segundo os autores, os exercícios de fixação são atividades indispensáveis e 

motivadoras para a aprendizagem do conteúdo das secções, pois estabelecem uma transição 

suave para a solução de questões e problemas mais elaborados.  

 

Exercícios de revisão  

São questões de cunho conceitual. É objetivo dos autores que ao responder as questões 

o aluno elabore o seu próprio resumo, destacando assim os aspectos fundamentais estudados.   

Exemplo da página 321 do volume 1: Um corpo no qual atua uma força de atrito cinético 

perde toda a energia mecânica que ele possuía. Você diria que esta energia mecânica 

desapareceu ou se transformou? Explique. (LUZ; ÁLVARES, 2005a) 

 
Problemas e testes  

Abordam conceitos e também questões quantitativas e qualitativas. No manual do 

professor, os autores recomendam que estas questões só devem ser propostas depois de terem 

sido analisados os Exercícios de Fixação, Tópico Especial, Revisão e Algumas Experiências 

simples.  

  

Problemas suplementares 

 Predominam questões de caráter quantitativo. Os livros trazem como recomendação 

aos professores que só devem ser incluídos no planejamento se outras partes fundamentais ao 

curso não forem sacrificadas.  

 

Questões de vestibular 

 Constam nos livros com o objetivo expresso de transmitir ao estudante uma idéia de 

como são formuladas as provas de Física dos concursos vestibulares das principais 

universidades e faculdades de vários estados brasileiros.  
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Experiências 

São experiências de realização relativamente simples, pois segundo os autores, o 

trabalho experimental contribui significativamente para a aprendizagem dos assuntos 

analisados.  

Exemplos 

Questão que mostra a aceleração de um corpo num plano inclinado e sua relação com 

o ângulo de inclinação do plano (Figura 67).   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67: Plano inclinado - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. 
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,  p. 162. 
 

No exemplo a seguir (Figura 68) os autores “alertam” o aluno sobre a força centrípeta 

em corpos com trajetória curvilínea.  
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Figura 68: Força centrípeta - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,  p. 168 - 169. 
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Exemplo clássico de corpo em trajetória curvilínea para exemplificar a força centrípeta 

(Figura 69).   

 

 
Figura 69: Corpo em trajetória curvilínea - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,   p. 169. 
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Exemplo de lançamento oblíquo com o detalhe do lançamento de projéteis com 

ângulos complementares (Figura 70). 

 
Figura 70: Lançamento oblíquo - Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga.  
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,  p. 190. 
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TABELA 7 

 Contabilização por tipo de questão - Luz e Álvares. 

Questões Quantidade % 

Exercícios fixação  946 30,99 

Exercícios de revisão 263 8,61 

Problemas e testes 710 23,26 

Problemas suplementares  425 13,92 

Questões de vestibular 568 18,60 

Exemplos  141 4,62 

Total 3053 100,00 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os exemplos resolvidos representam aproximadamente 5% do total das questões 

(Tabela 7).   

 

 

4.2.4 José Luiz Pereira Sampaio e Caio Sérgio Vasques Calçada – Volumes 1/2/ 3  
 

 

Os três volumes estão organizados em unidades, divididos em capítulos compostos por 

seções teóricas, no interior das quais são apresentados exemplos de aplicação do conteúdo 

desenvolvido. A unidade 4 é dedicada à Física Moderna com dois capítulos (18 e 19) um para 

a Teoria da Relatividade e o outro para a Mecânica Quântica. Quanto ao número de páginas 

nos livros dos alunos temos: Volume 1 (456 ),  Volume 2 (520 ) e o Volume 3 (500 ). Cada 

um dos livros (Exemplar do professor) conta com um Manual do Professor onde consta o 

perfil dos autores, documentos que norteiam o ensino médio, os objetivos gerais da obra, 

leituras e sites recomendados, comentários e sugestões específicas quanto aos conteúdos 

apresentados e a resolução dos desafios  e de alguns exercícios propostos.   

 
Considerações dos Autores 

Livro do Aluno 

Relatam que, em cada capítulo, após uma exposição detalhada da teoria, são 

apresentados numerosos exemplos, mostram aplicações práticas e sugerem aplicações 

simples. Alertam os alunos quando dizem chamar a atenção para enganos comuns. Estes 

alertas são apresentados com títulos “Não é bem assim”. Para a fixação do conteúdo, 
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apresentam exercícios de aplicação, seguidos de exercícios de reforço, entre os quais incluem 

numerosas questões de vestibulares. Chamam a atenção que as questões da seção “Revisão” 

constituem um roteiro para a síntese dos conceitos fundamentais do capítulo e que a seção 

“Aprofundamento” destina-se especialmente aos alunos que pretendem seguir carreira na área 

das ciências exatas.   

 

Manual do Professor 

De modo geral, o manual busca esclarecer os principais pontos da obra, além de 

orientar na resolução de exercícios, especialmente aqueles que apresentam um maior grau de 

dificuldade. Ressaltam que os exercícios de aplicação devem feitos em aula e os de reforço 

sejam deixados como tarefa para casa.  As questões “Desafio” visam ampliar o conhecimento 

do aluno e proporcionar pesquisa e debates orientados pelo professor.   

 
Tipos de questões apresentadas no livro:  

Permeando os conteúdos, existem caixas de textos que chamam a atenção para alguns 

aspectos, tais como: “Você pode fazer” (sugestões de experimentos simples), “Física no 

devido tempo” (apresentação de fatos históricos e/ou biográficos), “Veja bem” (discussões 

sobre conceitos e/ou fatos polêmicos), “Não é bem assim” (que chamam a atenção para 

enganos comuns). Além destas inserções encontramos os seguintes exercícios.  

 

Aplicação 

    Questões que exploram vários “formatos”’ de resolução. Preponderam as questões que 

envolvem cálculos matemáticos.    

    Dividem-se nas seguintes classes: os de aplicação propriamente ditos (para fixação do 

conteúdo), os de aprofundamento (para alunos que pretendem seguir carreira na área das 

ciências exatas) e os de reforço (onde se inserem as questões de vestibulares). As respostas 

são apresentadas no final do livro do aluno e alguns com solução completa no Manual do 

Professor.  

 

Revisão  

    Questões conceituais referentes ao conteúdo do capítulo. Servem como uma síntese 

dos conceitos fundamentais do capítulo.  

Exemplo do volume 1 página 76: Conceitue velocidade escalar instantânea. (CALÇADA; 

SAMPAIO, 2005b).  
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Desafios 

  Questões que, segundo os autores, exigem do aluno uma reflexão mais aprofundada, 

de preferência feita com colegas e se necessário com a ajuda do professor. As resoluções são 

disponibilizadas somente no Manual do Professor.        

     Exemplo do volume 3 da página 41: Por um cano flui água com velocidade constante. As 

moléculas de água são formadas por prótons e elétrons. Poderíamos definir uma intensidade 

de corrente neste caso? (CALÇADA; SAMPAIO, 2005d).  

 

Exemplos  

Exercício sobre lançamento oblíquo com discussão e detalhamento matemático da 

resolução (Figuras 71 e 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 71: Lançamento oblíquo - Sampaio e Calçada. 
Fonte: Sampaio e Calçada, 2005b,   p. 187. 
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Figura 72: Continuação do exemplo da figura 71. 
Fonte: Sampaio e Calçada, 2005b,  p. 188. 
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Exemplo da determinação da velocidade máxima para veículos em trajetórias 

curvilíneas (Figura 73). 

  
Figura 73:Veículo em trajetória curvilínea - Sampaio e Calçada. 
Fonte: Sampaio e Calçada, 2005b,  p. 312. 
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TABELA 8 

Contabilização por tipo de questão - Sampaio e Calçada - Volumes 1/2/3. 

Questões Quantidade % 

Aplicação  1200 32,57 

Reforço  1273 34,55 

Aprofundamento 311 8,44 

Revisão 400 10,85 

Desafios  52 1,41 

Exemplos - Exercícios Resolvidos  449 12,18 

Total 3685 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Os Exemplos e Exercícios Resolvidos representam aproximadamente 12% do total das 

questões propostas (Tabela 8).  

 
Comentários do Catálogo do PNLEM / FÍSICA 
 

O catálogo faz referências quanto ao que julga ser vantajoso no processo ensino/ 

aprendizagem quando das resoluções literais de questões.   

 

Além disso, ao solucionar alguns exemplos, a obra realiza uma discussão que 
antecede a resolução numérica, apresentando a solução na forma literal, cujo 
resultado numérico só é substituído no final. Procura-se, com essa metodologia, que 
o aluno realize análises mais criteriosas, resolvendo os problemas a partir de uma 
visão geral e não apenas focado no problema proposto em si.  (BRASIL, 2008, 
p.25). 
 
 

 

4.2.5 Carlos Magno Azinaro Torres e Paulo César Martins Penteado – Volumes 1/ 2/3  
 

 

A obra é constituída por três volumes (Alunos: Vol. 1, 230 páginas, Vol. 2, 214 

páginas, Vol.3, 262 páginas) sendo que os exemplares destinados aos professores são 

acompanhados de um suplemento.  Cada volume é dividido em duas unidades temáticas que, 

por sua vez, são compostas por capítulos, subdivididos em tópicos.  

Cada volume é composto, essencialmente, por um texto em que são expostos os 

conteúdos referentes a cada capítulo. Ao longo da exposição teórica são apresentados, em 

caixas de texto específicas, exemplos de aplicação do conteúdo discutido precedendo os 
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exercícios propostos. Estes últimos, por sua vez, são de dois tipos: aqueles indicados para 

resolução pelo professor, em sala de aula, e aqueles indicados como “tarefa para casa”. 

Há outras cinco seções que compõem os livros e que aparecem ao longo dos capítulos. 

São elas: “Atividade em grupo” – na qual são propostos temas de pesquisa e/ou discussão; 

“Você sabe por quê?” – com perguntas que procuram levar o aluno a relacionar o tema em 

estudo com questões do cotidiano; “Proposta experimental” – que traz experiências com o 

objetivo de comprovar os fenômenos expostos; “Aplicação tecnológica” – apresenta 

aplicações práticas e tecnologias relacionadas ao tema em estudo; e “O que diz a mídia!” – 

com aspectos do assunto em estudo publicados em jornais ou revistas. Ao final de cada 

capítulo há uma caixa de texto com sugestões de leitura. 

 

Considerações dos autores 

Livro do Aluno  

Esclarecem que os exemplos explorados são de aplicação imediata da teoria. Quanto 

aos exercícios propostos, os com numeração sobre fundo vermelho são considerados 

fundamentais para discussão em sala de aula já os numerados sobre fundo lilás podem ser 

utilizados para melhor fixação da teoria estudada. 

 

Manual do Professor (Suplemento para o professor)  

Reconhecem que a resolução de problemas é uma importante estratégia de ensino. 

Alertam que as resoluções propostas para os exercícios e testes não são, muitas vezes, as 

únicas possíveis, procuraram apenas apresentar os caminhos mais diretos e relacionados com 

a teoria desenvolvida nos respectivos capítulos. Reiteram que os exercícios de fundo 

vermelho devem ser feitos em sala de aula juntamente com os alunos.  Em relação aos 

exemplos resolvidos sugerem aos professores que devem ser lidos pelos alunos, em grupos ou 

não, e que conversem sobre eles. Os professores podem também solicitar aos alunos que os 

refaçam no caderno como atividade.  Apresentam também a resolução de alguns dos 

exercícios propostos.  

 
Tipos de questões apresentadas no livro:  

Proposta experimental  

Experimentos com a utilização de materiais simples, para a comprovação de 

fenômenos expostos na teoria. São apresentados em quadros de contorno alaranjado.    
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Exercícios propostos 

 São exemplos que exploram conceitos, leis, requerem soluções numéricas 

quantitativas e qualitativas. Incluso nesta relação estão os exercícios de vestibular.  

Os com numeração sobre fundo vermelho são considerados fundamentais para 

discussão em sala de aula. Os numerados sobre fundo lilás podem ser utilizados para melhor 

fixação da teoria estudada.   

 

Exercícios resolvidos 

Situação em que um móvel é lançado obliquamente a partir do solo (Figuras 74 e 75).  

 
Figura 74: Lançamento oblíquo – Penteado e Torres. 
Fonte: Penteado e Torres, 2005a,   p. 63. 
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Figura 75: Continuação do exemplo da Figura 74. 
Fonte: Penteado e Torres, 2005a,  p. 64. 
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Exemplo da determinação da velocidade máxima para veículos em trajetórias 

curvilíneas (Figura 76). Observa que a máxima velocidade possível não depende da massa. 

 

 
Figura 76: Veículo em trajetória curvilínea - Penteado e Torres. 
Fonte: Penteado e Torres, 2005a,  p. 91. 
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Ilustração mostrando o plano inclinado como uma máquina simples (Figura 77). 

 
Figura 77: Aplicação do plano inclinado - Penteado e Torres. 
Fonte: Penteado e Torres, 2005a,  p. 215. 

 

Exemplificação da determinação da aceleração de um corpo num plano inclinado com 

considerações em relação à presença ou não do atrito (Figura 78).  

 
Figura 78: Exemplo de aplicação de plano inclinado - Penteado e Torres. 
Fonte: Penteado e Torres, 2005a,  p. 216.                                                                        
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TABELA 9 

Contabilização por tipo de questão - Penteado e Torres - Vol. 1/ 2/3. 

Questões Livro 1 Livro 2 Livro 3 Total % 

Resolvidos 66 47 45 158 11,29 

Propostos Vermelhos 227 226 165 618 44,14 

Propostos  Lilás 226 216 182 624 44,57 

Total 519 489 392 1400 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Os exercícios resolvidos representam aproximadamente 11% do total das questões 

propostas (Tabela 9).  

 

 

4.2.6 Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano – Volume Único 
 

 

O exemplar do aluno, para uso nas três séries do Ensino Médio, é apresentado com 

472 páginas e o do professor com um adicional de 109 páginas.  

O catálogo do PNLEM/2009 ressalta que a obra apresenta uma abordagem 

pedagógico-metodológica inovadora, apresentando subsídios para diversificados 

planejamentos de cursos e abrindo possibilidade de uma adequada adaptação do conteúdo às 

diferentes realidades brasileiras sendo que o projeto pedagógico da obra valoriza a discussão e 

a compreensão dos conceitos físicos. O conteúdo é trabalhado a partir de situações 

contextualizadas no dia-a-dia, tomadas como ponto de partida do processo de ensino e 

aprendizagem. (BRASIL, 2008, p. 52). 

Está dividido em quatro partes: Mecânica, Física Térmica e Óptica, Eletricidade e 

Magnetismo e, na forma de capítulos complementares, a última parte contempla a Cinemática 

vetorial e Cinemática escalar. Cada uma de suas partes é subdividida em capítulos, que por 

sua vez são constituídos de um conjunto de tópicos.  

O livro apresenta um conjunto de atividades experimentais, quadros com informações 

adicionais e um conjunto de exercícios ao longo do texto (com as respostas). Na maioria dos 

capítulos é apresentada uma seção (“Texto e interpretação”) com um texto acompanhado de 

questões abertas referentes à temática em estudo. Ao final do volume há uma lista 

complementar de exercícios. 
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Considerações dos autores 

Livro do Aluno  

Com o título “O que você vai estudar neste livro...”, os autores iniciam o livro e 

assumem a Física como uma ciência em transformação e passam a contextualizar seu 

desenvolvimento cronologicamente utilizando para isto as teorias, nomes de cientistas e fatos 

históricos significativos. Em seguida relatam o que a obra irá apresentar como conteúdo.  

Nesta introdução não há, em relação ao aluno, nenhuma orientação de como utilizar o livro.   

 

Manual do Professor 

Enfatizam que o objetivo central da obra é contribuir para tornar significativo o 

aprendizado da Física, esclarecendo que uma forma de perseguir tais objetivos implica trazer, 

sempre que possível, elementos do dia-a-dia dos (as) alunos (as) como ponto de partida do 

processo ensino-aprendizagem. Para fixar a discussão conceitual e consolidar a compreensão 

dos tópicos tratados informam que, sempre que possível, há atividades experimentais de fácil 

execução, quadros com informações adicionais e um conjunto de exercícios. Justificando 

objetivar uma sólida revisão dos conceitos discutidos, apresentam ao final do livro, “Listas de 

Exercícios” sugerindo que as mesmas podem ser utilizadas como uma das formas de trabalho 

em classe, individual ou em pequenos grupos.  As resoluções dos exercícios dessas “Listas” e 

das questões da seção “Texto e interpretação” são apresentadas somente no livro do professor.    

Comentam que as questões e dúvidas que surgem e impedem os alunos de resolver 

exercícios raramente são visíveis e, assim, dificilmente podem ser trabalhadas ou discutidas e 

sugerem que para evitar isso, elas poderiam ser valorizadas e abordadas com a turma quando 

sua ocorrência atingisse um grupo maior de alunos. Valorizam as atividades em grupo, 

sabedores que a aprendizagem se faz mais eficaz, quando estas promovem a troca de pontos 

de vista Desta forma o compartilhamento do processo de resolução e dos resultados, o que 

inclui a apresentação de dificuldades, quando da resolução das listas de exercícios podem 

promover este debate entre os alunos.   

 

Tipos de questões apresentadas no livro:  

 

Exercícios propostos ao final de cada tópico 

  São questões gerais que enfocam conceitos, leis, princípios e também exercícios que 

requerem soluções quantitativas. Algumas delas utilizadas em vestibulares. 
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Exercícios propostos no final do livro para cada capítulo 

Nesta parte muitas questões de vestibular são apresentadas.  

 

Questões ao final de cada capítulo: Texto e interpretação 

É sempre um texto seguido de questões cujo tema está relacionado com os assuntos 

tratados no capítulo. Segundo os autores, esses textos foram elaborados para apresentar um 

enfoque da Física moderna dentro do tema estudado ou uma descrição mais detalhada dos 

princípios da Física em um aparato tecnológico.  

1. Por que, numa nave em órbita, não é possível utilizar uma balança para medir o peso? 

(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2005, p. 29) 

 

Exercícios resolvidos e exemplos 
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Exemplo do corpo, em repouso, no plano inclinado (Figura 79).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 79: Corpo em repouso num plano inclinado - Aurélio e Toscano. 
Fonte: Gonçalves Filho e Toscano, 2005,  p. 42 - 43. 
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Questão que explora o princípio da conservação da quantidade de movimento para 

determinação de velocidades quando de interação de corpos (Figura 80).  

 
Figura 80: Exemplo de aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento - Aurélio e Toscano. 
Fonte: Gonçalves Filho e Toscano, 2005,   p. 59. 
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Questão de queda livre de corpos com solução que explora o princípio da conservação 

de energia mecânica. (Figura 81). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 81: Exemplo de aplicação do princípio da conservação de energia mecânica - Aurélio e Toscano. 
Fonte: Gonçalves Filho e Toscano, 200,  p. 113 - 114. 
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TABELA 10 

Contabilização por tipo de questão - Gonçalves e Toscano. 

Questões Quantidade % 

Exercícios propostos ao final de cada tópico sem resolução 578 65,24 

Exercícios propostos ao final de cada tópico com resolução 4 0,45 

Exercícios propostos no final do livro para cada capítulo  230 25,96 

Questões ao final de cada capítulo: Texto e interpretação 63 7,11 

Exercícios nomeados “exemplos” e resolvidos  11 1,24 

Total  886 100,00 

  Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Observar que os autores embora não utilizem o nome de exercícios resolvidos ao 

expor a teoria, utilizam resoluções para situações genéricas e particularizam com uma 

aplicação numérica.  

É irrelevante a quantidade de exemplos e exercícios resolvidos bem como os propostos 

com resolução, aproximadamente 2% em relação ao total das questões apresentadas (Tabela 

10).  

 

 

4.3 Totalização por categoria dos exercícios resolvidos nos livros didáticos 

recomendados no PNLEM/2007 

  

 

Legenda, já apresentada na Figura 2 do item 2.3, utilizada para os critérios na 

categorização das questões. 

 

Legenda: 

A1: Natureza do enunciado: Aberto 

A2: Natureza do enunciado: Fechado Quantitativo 

A3: Natureza do enunciado: Fechado Qualitativo  

B: Memorização Conceitual  
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Alberto Gaspar – Volume Único 
 

TABELA 11 

Totalização exercícios por categoria - Alberto Gaspar. 

Categoria Número Total (%) 

A1 - - 

A2 177 94,15  

A3 - - 

B 11 5,85  

Total  188 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A maioria dos exercícios resolvidos (94,15 %) é orientada para uma resolução fechada 

quantitativa (Tabela 11). 

 
José Luiz Pereira Sampaio e Caio Sérgio Vasques Calçada – Volume Único  
 

TABELA 12 

Totalização exercícios por categoria - Sampaio e Calçada - Volume Único. 

Categoria Número Total (%) 

A1 - - 

A2 115 89,15  

A3 - - 

B 14 10,85  

Total 129 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A maioria dos exercícios resolvidos (89,15 %) é orientada para uma resolução fechada 

quantitativa (Tabela 12).   
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Antônio Máximo Ribeiro da Luz e Beatriz Alvarenga Álvares – Volumes 1/2/3  

TABELA 13 

Totalização exercícios por categoria - Luz e Álvares. 

Categoria  Número Total (%) 

A1 - - 

A2 112 79,43  

A3 2 1,42  

B 27 19,15  

Total  141 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A maioria dos exercícios resolvidos (79,43%) é orientada para uma resolução fechada 

quantitativa (Tabela 13). 

 

José Luiz Pereira Sampaio e Caio Sérgio Vasques Calçada – Volumes 1/2/3 
 

TABELA 14 

Totalização exercícios por categoria - Sampaio e Calçada – Volumes 1/2/3 

Categoria  Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3  Total % 

A1 - - - - -  

A2 157 123 129 409 91,09  

A3 - - 3 3 0,67  

B 14 13 10 37 8,24  

Total  171 136 142 449 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A maioria dos exercícios resolvidos (91,09 %) é orientada para uma resolução fechada 

quantitativa (Tabela 14).  
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Carlos Magno Azinaro Torres e Paulo César Martins Penteado – Volumes 1/2/3 
 

TABELA 15 

 Totalização exercícios por categoria - Penteado e Torres. 

Categoria Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3  Total % 

A1 - - - - -  

A2 65 47 39 151 95,57  

A3 - - - - -  

B 1 - 6 7 4,43  

Total  66 47 45 158 100,00 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A maioria dos exercícios resolvidos (95,57%)  é orientada para uma resolução fechada 

quantitativa (Tabela 15).  

 
Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano – Volume Único 
 

TABELA 16 

 Totalização  exercícios por categoria - Aurélio e Toscano  

Categoria Número Total (%) 

A1 - - 

A2 14 93,33  

A3 1 6,67  

B - - 

Total  15 100,00 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os autores, como já citado, utilizam-se muito pouco de exercícios resolvidos. Os que 

são apresentados são praticamente exercícios de resolução fechada e quantitativa (Tabela 16). 

Em todos os autores observa-se (tabelas 11 a 16) que os “exercícios resolvidos” ou 

“exemplos” se enquadram, em sua maioria, na categoria de resoluções fechadas quantitativas 

(aproximadamente entre 79 e 96%).  

 

A tabela 17 apresenta um resumo, levando em consideração todas as obras 

recomendadas pelo PNLEM/2007, em relação à proporção de exercícios resolvidos no que diz 

respeito à categorização das questões.  
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TABELA 17 

Resumo da classificação dos exercícios resolvidos nas coleções do PNLEM/2007. 

Categoria AG SCU AB SC123 PT AT Total % 

A1 - - - - - - - - 

A2 177 115 112 409 151 14 978 90,56 

A3 - - 2 3 - 1 6 0,56 

B 11 14 27 37 7 - 96 8,88 

Total 188 129 141 449 158 15 1080 100,00 

 Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Legenda: 

AG:  Alberto Gaspar. 

SCU: Caio Sérgio V. Calçada e José Luiz P. Sampaio – Volume Único. 

AB:  Antônio Máximo R. da Luz  e Beatriz Alvarenga Álvares. 

SC123: Caio Sérgio V. Calçada e José Luiz P. Sampaio – Volumes 1/2/3. 

PT: Carlos Magno Azinaro Torres e Paulo César M. Penteado.  

AT:  Aurélio Gonçalves Filho e  Carlos Toscano 

É notória a preponderância da categoria A2 (90,56 %) em relação aos exercícios 

resolvidos (Tabela 17).     

 

 

4.4 A visão dos professores 
 
 

 

Com o objetivo de registrar a prática e o que pensam os professores a respeito de 

alguns aspectos concernentes ao livro didático, PNLEM incluso, relacionando-os aos 

propósitos desta dissertação, onze questões (Apêndice C), elaboradas em forma de entrevista, 

foram respondidas por professores de Física da rede estadual na cidade de Governador 

Valadares. O critério para a escolha das escolas foi o de serem as mais procuradas pelos 

alunos, serem tradicionais e centrais em relação às regiões mais densamente habitadas da 

cidade. 

Entrevistamos 17 professores de 12 escolas das 47 localizadas na área urbana do 

município. Seis destas escolas posicionaram-se entre as dez melhores, das públicas da cidade, 

segundo resultado do ENEM de 2009. Alguns professores ministravam aulas em mais de uma 
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das escolas. Todas as obras do PNLEM/2007 estão contempladas na pesquisa, com exceção 

de Sampaio e Calçada na versão com três volumes.   

Os entrevistados não tiveram acesso prévio às perguntas. Os diálogos foram gravados 

com a aquiescência dos professores e passamos a transcrever os resultados dos mesmos.  

 

1) Tem ou teve conhecimento do PNLEM?  

Quatro professores relataram não conhecer o Programa. Dos restantes, alguns 

inicialmente não identificaram a sigla “PNLEM”, mas depois de verbalizado o “Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio” ai sim, lembraram-se do que se tratava.  

 

2) Participou da escolha do livro didático de sua escola?  

Onze professores relataram participação na escolha do livro. Seja participando 

efetivamente do processo de escolha seja “concordando” com a opção feita pelos colegas. Em 

algumas escolas professores que também haviam participado da escolha já se encontravam 

aposentados, afastados ou transferidos para outras funções.  

 

3) Em caso afirmativo qual ou quais os critérios que o levaram a escolher o livro? 

Critérios citados: fácil de carregar, ser volume único, já conhecia a coleção, leitura 

fácil para o aluno, atende ao CBC/PCNEM, prepara para o vestibular, tem bons textos, 

pesquisou na internet, não tem muita matemática, teoria bem elaborada, boas experiências, os 

colegas aprovaram o livro, leitura fácil para o aluno, trabalha o cotidiano do aluno, contempla 

o maior número de alunos possível, exercícios bem direcionados, livro bem abrangente, tem 

exercícios propostos simples e outros com mais dificuldade e tem exercícios resolvidos.  

Entretanto os critérios mais citados foram: já conheciam a obra, ser volume único e 

gostavam da forma como a teoria era abordada.  

Ter exercícios resolvidos foi lembrado por um professor. Dos entrevistados, somente 

um usou os critérios (muitos ignoravam a existência dos critérios) utilizados pelo MEC para a 

escolha das coleções indicadas no PNLEM.  

 

4) Antes do PNLEM qual o autor que você mais gostava de usar em sala de aula?  

Alguns professores citaram mais de um autor (Quadro 1). Vale realçar que dos autores 

citados, Beatriz Alvarenga, Calçada e Gaspar participam das coleções indicadas pelo 

PNLEM/2007.      
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Autor No. professores 

Beatriz Alvarenga 8 

Bonjorno 3 

Calçada 2 

Ramalho 1 

Kazuhito 1 

Gaspar 1 

Apostilas 1 

Sem preferência 2 

   QUADRO 1: Respostas dos professores à questão 4.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5) Sua formação é em física? Qual universidade? Tem alguma especialização? 

Oito professores possuíam licenciatura em Física, os restantes tinham outras 

graduações (engenheiros, matemáticos ou químicos). Nove não possuíam nenhum tipo de 

pós-graduação. Dos oito que possuíam alguma pós-graduação dois apresentavam título de 

mestrado. Quatro professores (engenheiros) possuíam complementação pedagógica em Física.   

 

6) Em suas aulas você utiliza o livro que é entregue ao aluno pelo PNLEM ou utiliza 

outros autores?  

O livro didático é usado pelo professor prioritariamente para “passar” exercícios, 

quase não é indicado para aprendizagem da teoria e alguns nem chegam a utilizá-lo ou o 

utilizam muito pouco (cinco). De uma forma geral os professores observam que os alunos têm 

resistência ao uso do livro, começando por ter que carregá-lo. Os professores não enfatizam 

(por várias razões) para os alunos a importância do livro didático, ficando por conta do aluno 

valorizar e utilizá-lo dependendo do seu grau de interesse, perspectiva de vida, etc. Dá a 

impressão que o livro é literalmente um “peso” a ser carregado. 

 
7) Que importância você atribui aos exercícios no ensino (ou ao processo ensino 

aprendizagem) da Física?  

Embora não tenha sido um critério de escolha citado pela maioria dos professores, 

estes são praticamente unânimes quanto à importância dos exercícios. Varia desde forma de 

verificação/fixação da aprendizagem em sala até preparação para vestibulares ou ENEM.  

Poucos verbalizam, claramente, os exercícios como fazendo parte integrante no processo 

ensino-aprendizagem (Quadro 2).  
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Professor Resposta 

A1 Importante para os alunos que pretendem prestar algum vestibular. 

A2 Serve para os alunos treinarem a teoria, “colocar a mão na massa”. 

B Importante para quem vai prestar vestibular ou se preparar para o ENEM. 

C1 Verificar se os alunos estão entendendo o que se ensina. 

C2 Para verificar aprendizagem (sem muita matemática) e sem se aprofundar. 

C3 São muito importantes. 

D Como fixação de conhecimento. 

E1 É importante ter um tempo para eles. 

E2 São importantes. 

E3 São importantes, mas sem exagero.  

F É a base do treinamento do conhecimento do aluno. 

G Forma de comprovar os fenômenos físicos. 

H São importantes, principalmente aqueles que abrangem muitas áreas. 

I Trabalha mais teoria.  “O CBC afastou o ensino de cálculo”. 

J São importantes para o vestibular e o ENEM. 

K Para verificação de aprendizagem. 

L Como meio de caracterizar o que ensina em sala de aula. 

 QUADRO 2: Respostas dos professores à questão 7.   
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

8) Como, em suas aulas, você trabalha os exercícios do livro?  

Praticamente todos os professores se utilizam dos exercícios: “passando” listas, como 

atividades em sala ou para casa, para exemplificar a teoria ou como recurso de verificação. 

Poucos citaram o seu uso como recurso de aprendizagem. Esta situação parece estar 

relacionada, dentre outros fatores, ao descaso, por parte de muitos alunos em relação à Física 

(e ao estudo propriamente dito) como relatado por alguns professores. Parece que a atividade 

“resolver exercício”, embora utilizada, não é muito motivadora para alguns professores, passa 

a impressão de ser uma obrigação (Quadro 3). 
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Professor Resposta 

A1 Tenta buscar na mente dos alunos o propósito do assunto. 

A2 Passa uma lista básica com questões (fácil) de vestibular. 

B Passa como atividade. 

C1 Passa exercícios de vários livros. (Arranca as respostas dos livros). 

C2 Passa os exercícios que julga importante. 

C3 Resolve em sala alguns exercícios. 

D Pede para os alunos resolverem e lista com exercícios de outros livros. 

E1 Trabalha alguns exercícios modelos. 

E2 Pede como trabalho e resolve alguns em sala. 

E3 Somente quando a teoria assim o exige. 

F Utiliza para explicar a teoria. 

G Utiliza os do livro adotado e outros (pede para os alunos conferirem as respostas). 

H Faz alguns exemplos no quadro e passa exercícios como dever de casa. 

I Não trabalha exercícios  em sala de aula. 

J Passa para os alunos resolverem, “eles têm que fazer a parte deles”. 

K Faz pouco devido ao “pouco” tempo para as aulas. Alunos da escola pública não  

gostam de fazer exercícios. 

L Explica a teoria e depois faz exercícios.  

 QUADRO 3: Respostas dos professores à questão 8. 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 9) Como você explora, se é que explora os exercícios resolvidos ou exemplos que são 

apresentados no livro texto de sua escola? (Se enfocam como um recurso útil no processo 

de aprendizagem).   

Verificamos pelas respostas dos professores que esta categoria de exercícios é pouco 

explorada como recurso de aprendizagem (Quadro 4). 
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Professor  Resposta 

A1 Não explora. Poucos alunos sabem usar os exercícios resolvidos nos livros para 

depois resolverem outros exercícios. 

A2 Muito pouco, os alunos não gostam, não sabem interpretar.  

B Ler o livro é atividade para casa, não para sala de aula. Não explora em sala. 

C1 Para ele os resolvidos e os não resolvidos são todos iguais.  

C2 Nem olha direito, já estão resolvidos. 

C3 Não olha, não passa, nem fala. Não tem tempo para resolver o que já está feito.  

D No seu livro (Aurélio) não tem muitos exercícios resolvidos. 

E1 O aluno não sabe explorar este tipo de exercício.  

E2 Usa como modelos e pega exercícios semelhantes a eles.  

E3 Não explora, já está resolvido. Para que fazer coisa que já está resolvida?  

F Passa como dever para casa como ajuda para resolver outros. 

G Como são parecidos com os propostos não os resolve já que estão resolvidos.  

H Além do livro que ele adota (Aurélio) não ter muitos exercícios resolvidos ele 

não é muito a favor de exercícios resolvidos.  

I Para o tipo de aluno que ele trabalha os exercícios resolvidos não são utilizados. 

J Não explora, é “para os meninos fazerem sozinhos”. 

K Faz alguns, são importantes para orientar o aluno na resolução de exercícios. 

L Não faz em sala. Já que o aluno vai estudar em casa, ele que pegue o exercício e 

entenda.   

 QUADRO 4: Respostas dos professores à questão 9. 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

10) Pensando nos professores, como você considera que deveria ser um bom livro 

didático?   

As respostas fornecidas pelos professores apontam que, no conjunto, estes percebem o que 

deve conter um livro de qualidade.  

Interessante que esta questão está ligada aos critérios que os professores poderiam citar 

quando da escolha do livro didático, entretanto estes critérios surgem quando o professor 

parece estar pensando nele próprio utilizando um livro (Quadro 5).   
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Item  Respostas Número professores  

1 Trabalhar o cotidiano. 9 

2 Apresentar boa fundamentação teórica. 5 

3 Experiências fáceis. 4 

4 Apresentar linguagem boa e clara. 2 

5 Ter exercícios resolvidos e para resolver. 2 

6 Apresentar exercícios fáceis para os alunos. 1 

7 Ter exercícios de fixação, aprofundamento e revisão. 1 

8 Apresentar todas as soluções no livro do professor. 1 

9 Livro do professor comentado e com objetivos claros. 1 

10 Ser simples. 1 

11 Atender vestibulares. 1 

12 Atender ao ENEM. 1 

13 Informação de sites.  1 

14 Possuir margem para o aluno criar. 1 

15 Interagir com o nível e realidade do aluno. 1 

16 Contemplar todos os tipos de alunos, “bons e maus”. 1 

17 Ter 70% de teoria e 30% de cálculo. Ex: Aurélio. 1 

18 Apresentar textos. 2 

19 Qualidade papel. 1 

20 Muita ilustração. 1 

21 Não tem como ser único. 1 

22 Não existe livro ideal. 1 

23 O que faz a diferença é o professor. 1 

24 Ter um pouco de história. 1 

QUADRO 5: Respostas dos professores à questão 10. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

       Dos dois itens mais citados, o primeiro, “Trabalhar o cotidiano”, parece ser uma 

necessidade da “atualidade” (cobrança) dos alunos e os professores gostariam de ter mais 

exemplos para satisfazer esta situação. Quanto ao segundo, “Apresentar boa fundamentação 

teórica”, pode estar apontando para, dentre outros fatos: falhas que os professores percebem 

em suas formações, necessidade de complementar e/ou sedimentar conhecimentos ou, 

preocupação com o leitor (aluno) quanto ao bom entendimento da teoria.  
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11) Pensando nos alunos, como você considera que deveria ser um bom livro? 

Esta questão deveria apontar para as necessidades dos alunos percebidas pelos 

professores em suas práticas (Quadro 6).   

Item  Respostas N.professores  

1 Ter matemática bem formulada. 1 

2 Boa teoria. 3 

3 Muitos exercícios de vestibular. 1 

4 Ser de fácil compreensão.  1 

5 Ser colorido, boas ilustrações.  3 

6 Questões do dia a dia. 7 

7 Apresentar textos. 2 

8 Conceitos diretos e resumidos. 1 

9 Um exemplo e poucos exercícios. 1 

10 Ter um excelente manual do professor, com objetivos 
 Claros e muito bem comentados.  

1 

11 Sites da internet. 1 

12 Mostrar aparelhos desmontados. 1 

13 Se pudéssemos não usaríamos livro, usaríamos outra tecnologia.  1 

14 Apresentasse jogos, desafios. 1 

15 Ser apresentado em módulos.  1 

16 Ser igual ao do Gaspar. 1 

17 Depende do nível do aluno. 1 

18 Citou o GREF como exemplo de explorar o cotidiano 
 (fonte auxiliar)  

1 

19 Os alunos não gostam de teoria. 1 

20 Apresentar aplicações tecnológicas. 1 

21 Ter m pouco de história. 1 

22 Não sabe qual o tipo de livros que os alunos gostam. 1 

23 Igual ao do  que seria o do professor. 2 

24 Qualquer livro, se o aluno é autodidata  vai para a frente. 1 

  QUADRO 6: Respostas dos professores à questão 11. 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 
As opiniões são diversas. A relação com o cotidiano, clareza teórica, qualidade 

material da obra e apresentação de texto foram os únicos critérios citados por mais de um 

professor.    
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Como panorâmica das entrevistas, resumidamente, podemos expressá-la como se 

segue.    

A maioria dos professores entrevistada conhece ou já ouviu falar do Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio, mas a sigla PNLEM não é naturalmente associada ao 

Programa. No processo de escolha dos livros nem todos os que deveriam participar, por 

motivos diversos, puderam se envolver ou foram envolvidos. Parece não ser consenso um 

conjunto de critérios comuns entre os professore quando da escolha do livro. 

 Os autores mais citados como referências, antes do PNLEM/2007, foram Beatriz 

Alvarenga e Antônio Máximo.   

Quanto à formação original dos professores, segue a realidade brasileira, nem todos 

possuem licenciatura específica em Física. Para alguns, a utilização dos livros didáticos se 

restringe basicamente em deveres de casa e fazer exercícios. Os exercícios parecem fazer 

parte da “mecânica da aula”, necessários e muito importantes, porém sem significado didático 

suficientemente claro na mente dos docentes. Um bom número de professores parece não 

perceber a razão didático-pedagógica dos exercícios resolvidos daí serem pouco ou nada 

explorados. Embora apresentem algumas opiniões comuns parece não haver um consenso no 

que seja um bom livro tanto para o professor quanto para o aluno. Nos dois casos, um ponto 

comum e notável é a necessidade de ligar a Física ao cotidiano.  
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5 ORIENTAÇÕES QUANTO AOS EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

 

 

Vimos nas coleções de Física analisadas que dependendo da época, os exercícios 

resolvidos não se fazem necessariamente presentes. Entretanto, principalmente a partir da 

década de 1960, eles surgem nos livros didáticos quase como que marcando um final de 

gestação. Embora guardando também outras relações, esse nascimento coincide com alguns 

fatos, dentre eles a realidade e o formato exigido dos vestibulares.    

A razão dos exercícios resolvidos constarem nos livros e não serem explorados de 

forma mais efetiva se mostra complexa devido às múltiplas causas que podem ser 

estabelecidas. A utilização ou não, desta classe de questões talvez possa ser atribuída, ainda 

assim dependente de situações, às funções e valores que os próprios professores conferem a 

estes exercícios com repercussões análogas nos alunos. Se levarmos em consideração as 

respostas obtidas nas entrevistas à questão número 9, verifica-se que o papel dos Exercícios 

Resolvidos ainda não foi muito bem compreendido e parece que muito ainda está por ser feito 

para que sejam incluídos como importantes e reais instrumentos de valor didático-pedagógico.      

Fato notável, a despeito da presença dos exercícios resolvidos e/ou exemplos nos 

livros de Física, é uma ausência de critérios relativos a eles nos “critérios classificatórios” 

utilizados pelo PNLEM. Esta ausência talvez ocorra devido à freqüência e naturalidade com 

as quais a maioria dos autores se utiliza desta classe de questões, tornando-as assim fato 

inerente ao processo do ensino da Física.    

Em todas as coleções recomendadas pelo PNLEM, umas mais enfaticamente, 

observamos a presença dos “Exercícios Resolvidos”. Este fato indica, no mínimo, que seus 

autores atribuem a eles algum valor pedagógico.    

Os autores, a partir de suas escolhas didático-pedagógicas, ao apresentarem exemplos 

e/ou exercícios resolvidos acabam por imprimir em suas obras um estilo próprio.  

Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano recorrem muito pouco à utilização da 

matemática. Quando o fazem, ligam-na a fatos cotidianos, “velocidade de uma gota de chuva” 

(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2005, p.24), ou como ferramenta para elucidar a teoria, 

“Cálculo do trabalho através da variação da energia cinética” (GONÇALVES FILHO; 

TOSCANO, 2005, p.123). A matemática não é apresentada como “fórmulas”, mas como 

relações de dependência (mensuráveis) que envolvem os fenômenos físicos. Os conceitos e 

seus vínculos com o cotidiano são muito valorizados nestes autores. Apropriam-se muito 
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pouco dos exercícios resolvidos. Apresentam listas de exercícios, mas estas não parecem ser 

focos da obra para um entendimento da física. A Física decorre do próprio texto.         

José Luiz Sampaio e Caio Sérgio Calçada nas duas versões, volume único ou três 

volumes, utilizam-se dos exercícios resolvidos (em sua maioria, simples) para exemplificar a 

teoria envolvida nos capítulos correspondentes. Esta ligação fica por conta do aluno devido à 

coerência dos exercícios nos locais onde são apresentados.  

Paulo César Penteado e Carlos Magno Torres, quando da apresentação dos exercícios 

resolvidos, fazem, invariavelmente, um comentário sobre os mesmos (Figuras 74 e 75). Os 

exercícios ficam desta forma, vinculados explicitamente com a teoria previamente exposta. 

No “Suplemento para o Professor” orientam a utilização dos Exemplos e Exercícios 

Resolvidos em inúmeros casos.    

Nos livros de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, no decorrer da exposição da 

teoria, evidenciam, no interior de retângulos (Figura 68) ou outra forma de destaque, 

conceitos, leis, regras e observações que os autores julgam pertinentes. Os exemplos 

resolvidos (predominantemente quantitativos) são apresentados de tal forma que o aluno 

possa relacioná-los a estes destaques.  

Alberto Gaspar se utiliza de exercícios resolvidos praticamente em todos os capítulos. 

Quando julga necessário apresenta uma discussão dos resultados (Figuras 62, 63 e 64). Em 

uma situação específica alerta o professor para um determinado exercício resolvido.   

A tabela 18 permite verificar a freqüência dos exercícios resolvidos nas coleções 

recomendadas pelo PNLEM/2007.     

 

TABELA 18 

 Contabilização exercícios resolvidos - coleções PNLEM/2007 

 A B C D E F 

Autor  T.Exer. Res. % Res. T. Nº. pág. Res./ Nº.pág. Exer./pág. 

AB 2912 141 4,62 1192 0,118 2,56 

AG 970 188 16,23 552 0,341 2,10 

PT 1242 158 11,29 706 0,224 1,98 

SC123 3236 449 12,18 1476 0,304 2,50 

SCU 906 129 12,46 472 0,273 2,19 

AT 871 15 1,72 472 0,032 1,88 

        Fonte: Elaborado pelo autor 
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Legenda: 

A: Exercícios propostos (não incluso os resolvidos). 

B: Exercícios resolvidos. 

C: Exercícios resolvidos em relação ao total de exercícios (Resolvidos + propostos). 

D: Páginas da coleção (do aluno).  

E: Relação da quantidade de exercícios resolvidos por quantidade de páginas. 

F: Exercícios (propostos + resolvidos) por número de páginas da coleção. 

AG:  Alberto Gaspar. 

SCU: Caio Sérgio V. Calçada e José Luiz P. Sampaio – Volume Único. 

AB:  Antônio Máximo R. da Luz  e Beatriz Alvarenga Álvares. 

SC123: Caio Sérgio V. Calçada e José Luiz P. Sampaio – Volumes 1/2/3. 

PT: Carlos Magno Azinaro Torres e Paulo César M. Penteado.  

AT:  Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano 

Os números das colunas C se mostram próximos (em torno de 12%) em quatro 

coleções: Alberto Gaspar, Penteado e Torres, Calçada e Sampaio (nas duas versões). Os 

autores que destoam em relação a estas coleções são Beatriz e Toscano (menos de 5%). Os 

dados da coluna E mostram relações numéricas semelhantes aos dados da coluna C. Quando 

analisamos a relação de exercícios totais por número de páginas (coluna F) as discrepâncias 

entre as coleções se tornam menores indicando, nesta relação, certo equilíbrio entre as obras. 

Beatriz e Toscano são os que menos se utilizam de exercícios resolvidos em suas respectivas 

obras quando comparadas às outras do PNLEM.     

      

Sugestões 

 

Ressaltamos que embora já tivéssemos em mente algumas opiniões razoavelmente 

estabelecidas, as sugestões que ora apresentamos advieram do que conseguimos depreender 

dos estudos, pesquisas e das obras que analisamos no transcorrer da elaboração desta 

dissertação. Posto isto, procuramos evidenciar de cada obra o que julgamos complementar, 

em algum aspecto, as outras, no que concerne aos Exercícios Resolvidos. Desta forma, em 

alguns livros nossas sugestões já se fazem presentes.  

 

(1) Constar em texto explícito a visão do autor quanto aos objetivos dos exemplos e 

exercícios resolvidos. 
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(2) Disponibilizar um texto que aborde e exemplifique os tipos de enunciados (abertos e/ou 

fechados) e resoluções (ênfase quantitativa ou qualitativa) normalmente encontrados no 

ensino e nas avaliações da Física, pois sabemos que resolver uma questão não é simplesmente 

substituir números em fórmulas e encontrar um resultado como pode parecer a uma gama 

significativa de alunos.    

 

 (3) Constar, em relação aos exercícios resolvidos, detalhes conceituais que o autor julgar 

relevantes de forma a tornar mais enriquecedor o diálogo em sala de aula. A exemplo de 

Alberto Gaspar quando em seu “Manual do Professor”, (GASPAR, 2005, p.54),   evidencia a 

importância da discussão  do exercício resolvido número 5 da página 100 sobre a aplicação da 

Terceira Lei de Newton (Figura 64). Penteado e Torres também o fazem, porém de forma 

mais geral, mencionando quais exercícios resolvidos devem ser feitos em conjunto com os 

alunos dependendo da aula.  

 

(4) Utilizar um “critério de categorização” para exercícios (resolvidos e propostos) e uma 

“tabela” associando-os às diversas categorias. O professor teria assim, de antemão, grupos de 

questões que poderiam auxiliá-lo, dependendo do tipo de competências e habilidades que 

julgar necessárias, no intuito do desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Esta sugestão encontra-se parcialmente disponível no trabalho, já mencionado, de 

Silva, Porto e Terrazzam (2007) em relação à coleção do GREF. O que falta, em relação à 

sugestão, é a “tabela” discriminando os exercícios.      

 

(5) Constar nas bibliografias ou recomendações de leituras, não somente sites de revistas, mas 

o texto com o assunto específico (no caso, exemplos e exercícios resolvidos).   

Ex: VILLANI, A. Reflexões sobre o ensino de Física no Brasil: práticas, conteúdos e 

pressupostos. Revista de Ensino de Física, V. 6, n. 2, p. 89, 1984. (Bibliografia indicada para 

o professor). (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2005, p.109). 
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(6) Durante a exposição teórica referir-se aos exercícios resolvidos, por exemplo, utilizando 

do recurso que encontramos no GREEF (Figura 82).   

 
Figura 82: Referência a exercícios no texto - GREF. 
Fonte: Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), 1998c,  p. 121. 
 

(7) Evidenciar, exemplificando, a utilidade de análise quando as resoluções são literais.  

 

(8) Apresentar um grupo extra de exercícios resolvidos, fora do contexto normal do livro, por 

exemplo, num apêndice. Estes exercícios podem ser em parte, os utilizados em vestibulares, 

de tal forma escolhidos e comentados que induzam o aluno a uma reflexão um pouco mais 

aprofundada em relação aos conceitos físicos alertando-o quanto aos erros e equívocos mais 

freqüentes.   

 

 

(9) Sugerimos uma forma indireta de um diálogo entre o aluno e um exercício resolvido. 

Passamos a exemplificá-la utilizando os mesmos exercícios resolvidos retirados, e já 

anteriormente apresentados, das coleções recomendadas do PNLEM/2007 (Figuras 83 a 87). 
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Exemplo 1: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83: Exercício de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga acrescentado de balões com sugestões de 
perguntas como forma indireta de diálogo entre o aluno e o exercício resolvido. 
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,  p. 190. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 152 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84: Continuação do exercício da Figura 83. 
Fonte: Luz e Álvares, 2005a,  p. 190. 
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Exemplo 2:  
 

  
Figura 85: Exercício de Sampaio e Calçada acrescentado de balão com sugestão de pergunta como forma 
indireta de diálogo entre o aluno e o exercício resolvido. 
Fonte: Sampaio e Calçada,  2005a,  p. 105. 
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Exemplo 3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 86: Exercício de Alberto Gaspar acrescentado de balão com sugestão de pergunta como forma indireta 
de diálogo entre o aluno e o exercício resolvido. 
Fonte: Gaspar, 2005,  p. 100. 
 
 
 
 

Aplicando a mesma força 
F no corpo B no sentido 
contrário ao indicado na 
figura, com os mesmos 

valores, alteraria os 
resultados numéricos dos 

itens “b” e “c”? 
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Exemplo 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 87: Exercício de Torres e Penteado acrescentado de balão com sugestão de pergunta como forma indireta 
de diálogo entre o aluno e o exercício resolvido. 
Fonte: Penteado e Torres,  2005a,  p. 216. 
 

Todas as respostas a estas indagações devem constar no livro na parte dedicada às 

respostas dos exercícios.   

Acreditamos que estas sugestões ajudem a minimizar os problemas citados no início 

desta dissertação e estimulem o aluno a:  

a) Adquirir o hábito de ler o livro texto. (A limitação de tempo de aula, por si só já justifica a 

leitura dos livros). 

Por que decompor a 
força peso com uma 
componente paralela 
à superfície oblíqua 
do plano inclinado? 
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b) Estimular o diálogo com professores e colegas promovendo um maior entendimento dos 

conceitos desenvolvidos na Física.  

c) Estudar os exemplos e exercícios resolvidos. É importante que se perceba que a forma de 

encontrar as soluções é tão ou mais importante do que encontrar a “resposta certa”.          
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

 

Ressaltamos o papel do PNLEM que, de certa forma, sintetiza os pressupostos 

admitidos no capítulo 3 desta dissertação. Programa que por si só explicita a importância dos 

livros didáticos no processo ensino-aprendizagem respeitando, na totalidade, o que 

preconizam os PCNEM. A presença de exercícios resolvidos em todas as obras do PNLEM 

bem como a presença dos exercícios utilizados pelo ENEM em algumas destas obras realça os 

exercícios como forma utilizada para verificação de conhecimentos.  

Do exposto acima podemos afirmar que a escola pública tem atualmente à sua 

disposição, em escala nacional, livros didáticos de Física que atendem a critérios de qualidade 

e procuram refletir a legislação educacional vigente. 

A diferença de desempenho entre alunos da rede pública e privada, evidenciada 

através de avaliações nacionais, não pode, obviamente, ser atribuída exclusivamente ao livro 

didático, mas não podemos negar sua importância no processo.  

Os exemplos e exercícios resolvidos presentes nos livros didáticos recomendados pelo 

PNLEM começam a refletir as mudanças preconizadas pela legislação vigente. Cabe, 

entretanto, pesquisa mais abrangente para compreender a forma como são utilizados por 

professores e alunos, com um espaço amostral tal que torne significativa as conclusões a 

respeito destas questões.    

O ENEM, ampliando seu escopo, funcionando agora como certificação do Ensino 

Médio e principalmente como veículo de ingresso no ensino superior passa a contribuir como 

forte instrumento de mudança. Em se tratando de educação, que envolve processos de 

maturidade lenta, faz-se necessário aguardar, dentre outros estudos e projetos em andamento, 

a influência que o ENEM, irá determinar nos “rumos” e conseqüentemente na “qualidade” da 

Educação Básica.  Se esta nova realidade irá ou não alterar a prática docente nas salas de 

aulas do país com suas conseqüentes repercussões sociais.  Finalizamos com as palavras de 

Gaspar (1997) que julgamos convenientes, principalmente em se tratando da faixa etária 

normalmente atendida pelo Ensino Médio, em nada contraditório com nosso trabalho:  

 

Em uma sala de aula sem professor, como ironicamente sugeriu Piaget, não é 
possível aprender coisa alguma, a menos que nela haja alguém que possa 
desempenhar o seu papel. A crença de que um material, mesmo rico, motivador e 
exaustivamente planejado, possa substituir o professor já está sobejamente 
desautorizada por todos estes anos de insucesso das propostas que partiram deste 
pressuposto. (GASPAR, 1997).  
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APÊNDICE A – Coleções estudadas do Programa Nacional do Livro para o Ensino 

Médio. PNLEM/2007 

 

CALÇADA, Caio Sérgio Vasques; SAMPAIO, José Luiz Pereira. Física. 2. ed. São Paulo: 
Atual, 2005a. v. único. 
 

CALÇADA, Caio Sérgio Vasques; SAMPAIO, José Luiz Pereira. Universo da física 1: 
mecânica. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005b.  
 
CALÇADA, Caio Sérgio Vasques; SAMPAIO, José Luiz Pereira. Universo da física 2: 
hidrostática, termologia, óptica. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005c.  
 
CALÇADA, Caio Sérgio Vasques; SAMPAIO, José Luiz Pereira. Universo da física 3: 
ondulatória, eletromagnetismo, física moderna. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005d.  
 

GASPAR, Alberto, Física. São Paulo: Ática, 2005. v. único 

 

GONÇALVES FILHO, Aurélio; TOSCANO, Carlos. Física para o ensino médio. São 
Paulo: Scipione, 2005. v. único. 
 

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física. São Paulo: 
Scipione, 2005a. v.1.   
 
LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física. São Paulo: 
Scipione, 2005b. v.2.   
 
LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física. São Paulo: 
Scipione, 2005c. v.3.   
 
 
TORRES, Carlos Magno Azinaro; PENTEADO, Paulo César Martins. Física: ciência e 
tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005a. v.1. 
 
TORRES, Carlos Magno Azinaro; PENTEADO, Paulo César Martins. Física: ciência e 
tecnologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005b. v.2.  
 

TORRES, Carlos Magno Azinaro; PENTEADO, Paulo César Martins. Física: ciência e 
tecnologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005c. v. 3. 
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APÉNDICE B – Coleções estudadas do século XX 

 

Década de 1930 

 

FACCINI, Mário. Física e química: 3ª série. 2. ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1934.  
 

KLEIBER, J. Compêndio de física. Traduzido (do alemão) e adaptado ao programa oficial 
por Álvaro Magalhães.  Porto Alegre: Globo, 1933.  
 
LOURENÇO, Oscar Bergstrom. Física: iniciação ao estudo da física experimental para a 
terceira série ginasial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933.  
 

 

Década de 1940 

 

FREITAS, Aníbal. Curso de física: acústica, ótica, eletricidade - 5ª Série. 4. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1941.  
 
FREITAS, Aníbal. Curso de física: mecânica, barologia, termologia - 4ª Série. 5. ed. São 
Paulo: Melhoramentos, 1942.  
 
FREITAS, Aníbal. Física: ciclo colegial. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1947.   
 
GOMES FILHO, Francisco Alcântara. Física para a primeira série do curso colegial. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944.  
 
GOMES FILHO, Francisco Alcântara.  Física para a segunda série do curso colegial. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945.  
 
LOURENÇO, Oscar Bergstrom.  Física: tratado elementar de física experimental para a 
quarta série dos ginásios. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. (Biblioteca 
Pedagógica Brasileira. v. 29).   
 
LOURENÇO, Oscar Bergstrom. Física: tratado elementar de física experimental para a quinta  
série dos ginásios - 2ª série. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942. (Biblioteca 
Pedagógica Brasileira. v. 56).  
 
MARCIANO, Irmão Mário. Física: ciclo colegial - segunda série do curso científico. São 
Paulo: F.T.D, 1946. (Coleção de Livros Didáticos) 
 
MARCIANO, Irmão Mário. Física: ciclo colegial - terceira série do curso científico. São 
Paulo: F.T.D, 1947. (Coleção de Livros Didáticos) 
 
NABHOLZ, Herman Urbano. Física: destinado a 1ª série do curso científico. São Paulo: 
Editora do Brasil, 1944a. v.1. 
 



 164 

NABHOLZ, Herman Urbano. Física: destinado a 2ª série do curso científico. São Paulo:  
Editora do Brasil, 1944b. v.2. 
 
NABHOLZ, Herman Urbano. Física: destinado a 3ª série do curso científico. São Paulo: 
Editora do Brasil, 1945. v.3. 
 
ZANELLO, Hypérides. Física para a primeira série do curso científico. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1945. 
 
 

Década de 1950 

 

FREITAS, Aníbal. Física: 1º livro - ciclo colegial. 7. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1951.  
 
FREITAS, Aníbal. Física: 3º livro - ciclo colegial. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1953.  
 
FREITAS, Aníbal. Física: 2º livro - ciclo colegial. 8. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1954.  
 
PINTO, Hebert F.; PINTO, Dílson F. Problemas e exercícios de física. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1955.  
 
RODRIGUES, Eduardo Celestino; PIERONI, Romulo Ribeiro. Física: biblioteca colegial. 6. 
ed. São Paulo: Clássico Científica, 1957.  
 
TEIXEIRA JÚNIOR, Antônio de Souza. Física: primeira série - curso colegial.  2. ed. São 
Paulo: Editora do Brasil, 1954.  
 
 

Décadas de 1960 / 1970 

 

GONÇALVES, Dalton. Física do científico e do vestibular. 6. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1969.  v. 1.   
 
GONÇALVES, Dalton. Física do científico e do vestibular. 6. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1968a.  v. 2.   
 
GONÇALVES, Dalton. Física do científico e do vestibular. 5. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1970.  v. 3.   
 
GONÇALVES, Dalton. Física do científico e do vestibular. 4. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1968b.  v. 4.   
 
GONÇALVES, Dalton. Física do científico e do vestibular. 4. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico, 1972.  v. 5.   
 
SALMERON, Roberto A. Introdução à eletricidade e ao magnetismo: para alunos da 3ª 
série colegial e candidatos às escolas superiores. 4. ed. São Paulo: [s.n.]1971.   
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Décadas de 1980 / 1990 

 

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 1: Mecânica. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1998a. 
 
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 2: Térmica e Óptica. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998b.  
 
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 3:  Eletromagnetismo. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998c. 
 
LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de Física. 3. ed. 
São Paulo: Harbra, 1992. v.1. 
 
RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de 
Toledo. Os Fundamentos da Física. 5. ed. São Paulo: Moderna, 1988. v.1. 
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APÊNDICE C – Questionário entrevista professores  

 

1) Tem  ou teve conhecimento do PNLEM?   Sim ......       Não ............  

2) Participou da escolha do livro didático de sua escola? Sim .....   Não ..... 

3) Em caso afirmativo qual ou quais os critérios que o levaram a escolher o livro?  

4) Antes do PNLEM qual o autor que você mais gostava de usar em sala de aula?  

5) Sua formação é em Física?   Qual a universidade? Tem alguma especialização? 

6) Em suas aulas você utiliza o livro que é entregue ao aluno pelo PNLEM ou utiliza outros 

autores? 

7) Que importância você atribui aos exercícios no ensino (ou ao processo ensino-

aprendizagem) da Física? 

8) Como, em suas aulas, você trabalha os exercícios do livro? 

9) Como você explora, se é que explora, os exercícios resolvidos ou exemplos que são 

apresentados no livro texto de sua escola? (Se enfocam como um recurso útil no processo de 

aprendizagem). 

10) Pensando nos professores, como você considera que deveria ser um bom livro didático? 

11) Pensando no aluno, como você considera que deveria ser um bom livro didático? 


