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“O dia de hoje pode ser banal e
mortificante, mas é sempre um
ponto em que nos situamos para
olhar para a frente ou para trás.
Para poder ler os clássicos, temos
de definir “de onde” eles estão
sendo lidos, caso contrário tanto
o livro quanto o leitor se perdem
numa nuvem atemporal. Assim, o
rendimento máximo da leitura dos
clássicos advém para aquele que
sabe alterná-la com a leitura de
atualidades numa sábia dosagem.
[...] É clássico aquilo que tende a
relegar as atualidades à posição
de barulho de fundo, mas ao
mesmo tempo não pode prescindir
desse barulho de fundo.”.

(Ítalo Calvino, 1991, p. 13–14)
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RESUMO

O Ensino de Física no Brasil na Reforma Capanema
por meio dos seus livros didáticos: uma análise

didático-histórica

Mariana Faria Brito Francisquini

Orientador: Antonio Augusto Passos Videira

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino
de Matemática, Instituto de Matemática, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor
em Ensino e História da Matemática e da Física.

O livro didático é atualmente reconhecido como um relevante dado his-
tórico sobre como o ensino é pensado e sobre como os conteúdos são hierar-
quizados ao longo do tempo. Isto não significa, no entanto, que o manual
constitui fonte autossuficiente para se chegar a conclusões indiscriminadas.
Ao contrário, ele é apenas uma parte do todo; um objeto que, apenas quando
tomado em conjunto com muitos outros, reflete uma unidade. O presente tra-
balho tem como objetivo inserir o livro didático em uma perspectiva mais
ampla de modo a tratá-lo não só como um repositório de conteúdos, mas
também como um instrumento material histórico de propagação de valores e
cultura à sociedade. Sob este prisma, faremos uma análise comparativa entre
duas das principais obras de autores de livros de física de meados do século
XX. Esta escolha foi feita devido à representatividade de tais obras enten-
dida como seu tempo de vida, compreendido entre as décadas de 1940 e 1960,
em uma época em que a competitividade editorial correspondia quase que
exclusivamente à produção de livros didáticos. Por este motivo, nosso traba-
lho divide-se em duas instâncias distintas, mas complementares. A primeira
delas diz respeito às políticas públicas da época, com particular destaque às
comissões de avaliação de livros didáticos, tendo como metodologia a análise
documental dos programas, legislações e dados encontrados no arquivo pes-
soal do Ministro Gustavo Capanema mantido pelo CPDOC, FGV. A segunda
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instância concentra-se nos conteúdos e percursos didáticos e epistemológicos
seguidos pelos autores frente a cinco critérios de análise por nós escolhidos:
as imagens trazidas nos livros, o modo pelo qual o cientista é retratado nas
coleções, as habilidades fomentadas nos exercícios, o papel das analogias e
as inconsistências científicas encontradas nas obras. Em muito a história dos
manuais se confunde com a própria história da disciplina escolar. Entender
sua evolução, seus agentes e as políticas públicas por trás deles nos dá me-
lhores condições de compreender a consolidação do ensino de física no Brasil,
e de nossa prática, até os dias de hoje.

Palavras chave: Ensino de Física, Livro didático, Políticas Públicas, Estado
Novo.

Rio de Janeiro
Julho de 2019
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ABSTRACT

Physics Teaching in Brazil in Capanema’s Reformation
through its textbooks: a didactic-historical analysis

Mariana Faria Brito Francisquini

Supervisor: Antonio Augusto Passos Videira

Abstract of doctor’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Matemática, Instituto de Matemática, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doutor
em Ensino e História da Matemática e da Física.

The textbook is currently recognized as a relevant historical data on how
teaching is thought and how its content is hierarchized over time. This
does not mean, however, the manual is a self-sufficient source to come to
indiscriminate conclusions. On the contrary, it is only a part of a whole; an
object which, when taken in conjunction with many others, reflects a unity.
The present work aims to insert the didactic book in a broader perspective
in order to treat it not only as a repository of contents but also as a historical
material instrument for the propagation of values and culture to society. In
this respect, we shall make a comparative analysis between two of the main
works of authors of physics books of the mid-twentieth century. This choice
has been made due to these books representativeness materialized under
their timelife, comprised between the 1940’s and 1960’s, on a period of time
in which the editorial competitiveness was almost exclusively related to the
school textbook. For this reason, our work is divided into two distinct but
complementary instances. The first concerns the public policies of the time,
with particular emphasis on the textbook evaluation committees, having as
methodology the documentary analysis of the programs, legislations and data
found in the personal archive of Minister Gustavo Capanema maintained
by CPDOC, FGV. The second focuses on the didactic and epistemological
contents and paths followed by the authors considering five analysis criteria
chosen by us: the images brought in the books, the way in which the scientist
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is portrayed in the collections, the skills gathered in the exercises, the role
of analogies and the scientific inconsistencies found in the texts. In much
the history of the manuals is mistaken with the history of the own school
discipline. Understanding their evolution, their agents and the public policies
behind them gives us better conditions to understand the consolidation of
physics teaching in Brazil, and of our practice, to this day.

Keywords: Physics education, Textbook, Public policies , Estado Novo .

Rio de Janeiro
Julho de 2019
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Capítulo 1

Motivação

A incompreensão do presente nasce
fatalmente da ignorância do
passado.

(Marc Bloch, 1944, p.65)

A justificativa para a escolha de um tema de pesquisa pode compreender
argumentos de diversas naturezas. A escolha de um tema relacionado ao
livro didático representa para nós tanto uma inclinação pessoal, quanto uma
inquietação profissional. O primeiro argumento, como quaisquer inclinações
pessoais, foge à razão. O segundo diz respeito ao fato de o livro ser um dos
principais instrumentos de trabalho de um professor. Entender um pouco
mais sobre esta estrutura é compreender um pouco mais sobre a evolução e
constituição dos saberes e métodos que se firmaram como corpus da nossa
disciplina. Ao longo do desenvolvimento das aulas e da explanação dos con-
teúdos, muitas vezes tomamos como certo o modo pelo qual eles são dispostos
no currículo, presumindo uma racionalidade imanente tanto na rigidez com
que são apresentados, como nos métodos pelos quais são trazidos nos livros.
Isso pode ser depreendido de uma rápida consulta aos sumários dos livros de
Física que constituem o Programa Nacional do Livro Didático do ano de 2018
(PNLD 2018). Das doze obras que constituem o PNLD 2018, onze seguem
a mesma sequência no Volume I (cinemática, dinâmica, leis de conservação),
sete seguem a mesma sequência no Volume II (calor, óptica e ondas) e nove
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Capítulo 1. Motivação

seguem a mesma sequência no Volume III (eletrostática, eletrodinâmica, ele-
tromagnetismo e física moderna). Os conteúdos são os mesmos e poucas
obras parecem preocupar-se com aspectos concernentes à construção e à legi-
timidade do conhecimento científico a ponto de explicitá-los no índice. Não
apenas suas características formais são muito semelhantes, mas também a
explicação dos conteúdos. Isto enfraquece o poder de escolha dos professores
que, sem ter opções sensivelmente diferentes umas das outras, limitam-se a
trabalhar com as mesmas coleções por décadas e desestimula autores que
almejam renovar e inovar o material didático usado nas salas de aula.

Considerando as pluralidades regionais, culturais e linguísticas do terri-
tório brasileiro podemos nos perguntar se faz sentido existirem doze livros
semelhantes para serem escolhidos por professores de escolas públicas do
Amazonas ao Rio Grande do Sul. O conteúdo curricular trazido nos livros
atende às necessidades dos seus diferentes públicos? Os programas devem
ser seguidos monoliticamente? A cinemática deve necessariamente preceder
a dinâmica? Da mesma forma, a eletrostática deve preceder a eletrodinâ-
mica? Considerações epistemológicas devem ser consideradas subsidiárias e
negligenciadas frente ao já extenso programa? Veremos no decorrer desta
tese que a padronização de livros didáticos no Brasil começou há oitenta
anos como fruto de uma reforma educacional altamente centralizadora que
não mais se aplica à nossa realidade e as respostas a estas perguntas, já natu-
ralizadas por muitos de nós como óbvias, não correspondem à racionalidade
que presumimos e atribuímos aos currículos e programas.

Nosso objetivo maior com esta pesquisa é gerar uma constante reflexão
crítica sobre a nossa prática vendo-a como resultado de contingências e fatos
passados cuja validade deve ser a todo momento revisitada. Com este efeito
em mente, a exemplo de Choppin (2002), entendemos o livro didático não
como mero repositório de conteúdos, mas como instrumento de aculturação
e transmissão de valores e relevante dado histórico material sobre como o
ensino é pensado e como os conteúdos são hierarquizados e apresentados ao
longo do tempo. A esse respeito, enfatiza (CHOPPIN, 2002, p. 14):

O manual constitui um testemunho escrito, portanto permanente, infinita-
mente mais elaborado, mais detalhado, mais rico que as instruções que supõe
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Capítulo 1. Motivação

preparar. Seja qual for a importância que concedemos aos manuais, eles não
constituem uma fonte isolada: os regulamentos escolares, os programas e
instruções, os debates divulgados na imprensa de opinião ou nas revistas
profissionais, os outros instrumentos [..], mas também as outras produções
contemporâneas destinadas à juventude fora do âmbito propriamente escolar,
constituem, do mesmo modo, meios de desvelar os contextos institucionais,
políticos, científicos, culturais, religiosos, pedagógicos, etc. de sua concepção,
sua produção e seus usos.

Uma história do livro didático de Física no Brasil, supondo-a possível,
deveria englobar muitos aspectos que constituem a complexidade do estudo
desta estrutura. Para começar, a quantidade de atores (legisladores, autores,
editores, professores e alunos) envolvidos desde a sua concepção até sua mate-
rialização e consumo pode ser incomensurável. Além disso, no caso específico
da literatura escolar de física, os compêndios escritos por autores brasileiros
e produzidos em território nacional datam, pelo menos, do ano de 18561

(SAMPAIO, 2007). Uma análise que tratasse da evolução desta literatura,
ou dos conteúdos trazidos nela, não seria possível por muitos motivos.

No atual cenário da pesquisa do livro didático de física no Brasil, muito
se tem produzido não só no que se refere à evolução de como os conteú-
dos são abordados nos manuais, mas também às suas funções. Embora a
produção de teses, dissertações e artigos sobre a temática do livro de física
ainda seja tímida, conseguimos encontrar tendências nas produções recentes.
A mais forte delas refere-se a como os livros trazem um conceito especí-
fico (ARAÚJO,2009), (BONFIM, 2015) (DOMINGUINI, 2012), (BARROS,
2012), (BOHRER, 2012), (PAGLIARINI, 2007), (SOARES, 2016), (MON-
TEIRO, 2010), (ANDRADE, 2012), (SIMÕES, 2009), (JAIME, 2010), (SO-
BRINHO, 2009), (ALVES, 2011) e (LUCIANO, 2010). Outra forte ver-
tente preocupa-se em investigar como alguns aspectos são retratados nos li-
vros, como ilustrações (JOAQUIM, 2017) (SILVA, 2008) (CASSIANO, 2002),
(SANTANA, 2018), laboratórios (ALVES, 2000) e atividades experimentais
(BARROS, 2009), (REIS, 2014), exercícios (FILHO, 2010) e objetos edu-
cacionais didáticos (BARBOSA, 2016). Uma outra preocupação da área

1“Lições Elementares de Física – escrita para uso de seus discípulos do Collegio Pedro
II” do professor catedrático Saturnino Soares de Meirelles.
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refere-se ao modo como um conceito ou conteúdo específico evolui ao longo
do tempo por meio dos manuais. É o caso dos trabalhos de (NICIOLI JU-
NIOR, 2007), (SIMO, 2016), (MARTINS, 2014), (FLORES, 2010), (NAS-
CIMENTO, 2016), (CARVALHO, 2007), (CARVALHO, 2016). Em menor
intensidade também encontramos trabalhos que analisam teorias de ensino
e aprendizagem em livros (SANTOS, 2001), (WUO, 2000); como livros e
currículos se relacionam (AGUIAR, 2018) e algumas propostas para imple-
mentação em livros didáticos (BATISTA, 2016), (TORRES, 2013).

Antes de apresentarmos as nossas concepções de pesquisa, é fundamental
que enfatizemos algumas características sobre nossas convicções de ensino.
Acreditamos que aquilo que se ensina em determinado domínio deve estar
intrinsecamente conectado com o porquê de o ensinarmos. Como pensar o
sentido do ensino de física no Brasil que além dos fatores específicos relativos
à dificuldade do ensino e aprendizagem das disciplinas científicas temos de
lidar com outros fatores de extrema complexidade? Altas taxas de evasão e
retenção escolar, grandes índices de distorção idade-série, trabalho infantil,
violência em grandes centros urbanos e dificuldades administrativas escolares
são apenas alguns desses fatores. Uma tentativa de resposta a esta pergunta
precisa considerar muitas dimensões diferentes. A principal delas necessa-
riamente deve considerar o grau de transformação que esta ciência deve ser
capaz de fornecer na vida dos estudantes. A física como disciplina escolar
encontra sua legitimidade na medida em que a ciência e a tecnologia já fazem
parte da nossa vida cultural e somente através de uma instrução científica
adequada podemos estimular nos jovens atitudes e habilidades ditas científi-
cas.

Em um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o ensino de
ciências assume um caráter econômico a partir do momento que reconhece-
mos que o padrão de vida no território nacional deve ser elevado e que os
meios para que consigamos este fim dependem direta ou indiretamente do
investimento em ciência. Desta forma, se a sociedade é chamada a opinar
sobre investimentos vultosos em ciência ou quaisquer outros assuntos cien-
tíficos, os cidadãos devem ser capazes de fazer suas escolhas pautadas em
critérios racionais e baseados em argumentos científicos e não em supersti-
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ções e preconceitos. Precisamos, por isso, desenvolver um ensino de ciência
que englobe atitudes e comportamentos considerados desejáveis pela socie-
dade, quais sejam: ser capaz de diferenciar um argumento científico de outros
tipos de discurso, saber como o estabelecimento de leis se relaciona com a
experimentação e a observação, entender a importância da manipulação de
instrumentos no empreendimento científico, compreender as bases em que se
apoia o discurso científico, desenvolver a habilidade de planejar e conduzir
investigações e interpretar seus resultados.

Apesar de reconhecermos sua importância, não apenas para servir à ação
se justifica o ensino da física. Uma das mais importantes justificativas ao
ensino de física está relacionada à física como cultura2 - fruto da mente de
homens e mulheres condicionados pelo seu tempo e sociedade. Esta concep-
ção de ensino, à semelhança daquela advogada por Brandão (1986, p.103):

implica criar condições para que o aluno compreenda como e por que chegou-
se a um determinado estágio de conhecimento, em uma determinada área,
através da desmistificação do saber [...] é um processo de saber o porquê
refazendo-se a trajetória que levou ao conhecimento. Reconstruir esta tra-
jetória, desvendar as bases ou fundamentos de certos princípios (ou pressu-
postos) do conhecimento, é o que entendemos por ensino.

Nesta tela, não há que se falar em “transmissão” de conhecimento, mas
sim em “reconstrução” do conhecimento na medida em que a física, junto
de outras disciplinas científicas, difunde valores e interpretações que são de-
senvolvidos e engendrados no interior da disciplina a cidadãos, professores
e cientistas evitando o surgimento de uma pluralidade3 de visões de mundo
(VIDEIRA, FRANCISQUINI, 2018, p. 87). Adotamos neste trabalho a tese
de que o manual escolar é o principal veículo por meio do qual esse processo
de aculturação é levado a cabo. Neles são apresentadas ideias, conceitos,
princípios e leis que juntos formam um discurso que compõe a autoridade so-
cial da ciência; uma espécie de conhecimento padronizado e universalmente

2Por cultura, entendemos o conjunto de hábitos e valores socialmente adquiridos e
transmitidos por uma sociedade a seus indivíduos.

3O termo deve ser entendido não como colocando a Física em posição de destaque
frente a outros tipos de discurso, mas sim em oposição a achismos ou a questões de mera
opinião.
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aceito. A esse respeito, Thomas Kuhn (1963, p.350–351) destaca:

Uma confiança quase que exclusiva nos livros didáticos não é o que distingue
a educação científica. Estudantes de outras áreas, afinal, também estão
expostos a tais livros [...] Mas nas ciências, livros diferentes exibem assuntos
diferentes ao invés de, como nas humanidades e em muitas ciências sociais,
trazer diversos pontos de vista para um único campo de problema. Mesmo
os livros que competem entre si para a adoção em um curso de ciências
diferem principalmente em nível e detalhe pedagógico, não em substância ou
estrutura conceitual. É quase inconcebível imaginar um físico ou um químico
dizendo ter sido forçado a começar a educação de sua classe do terceiro ano
quase a partir de primeiros princípios, porque a exposição prévia do assunto
a que eles tinham sido submetidos se fizera por livros que violassem a sua
concepção da disciplina. Observações desse tipo não são de forma alguma
raras em muitas das ciências sociais. Aparentemente, os cientistas concordam
sobre o que cada estudante do campo deve saber.

Se, por um lado, há certo consenso sobre o que os estudantes do campo
devem saber; por outro, não é claro o que as outras ordens de estudantes
devem saber. O desafio toma agora uma forma pragmática. Se os motivos
expostos podem ser considerados bons motivos para se ensinar e estudar
física, devemos nos colocar as perguntas: “a quem ensinar?”, “o que ensinar?”
e “como ensinar?”. Impossível oferecer respostas a uma dessas perguntas sem
considerar as outras e sem se ter em mente o que se deseja atingir. Por este
motivo, o ponto de partida deve ser a delimitação do ponto de chegada: o
que se espera da educação de ciências no Brasil? Como o ensino de uma
disciplina como a física pode contribuir para que as pessoas vivam melhor?
O que se espera de um cidadão leigo4, mas educado em ciências?

Dificilmente os meios (métodos e conteúdo) atuais desenvolvidos no en-
sino de física fornecerão respostas satisfatórias a essas perguntas. Embora os
fatos e leis científicas constituam uma parte importante do ensino de ciên-
cias em todos os níveis, a experiência nos mostra que eles são tão facilmente
esquecidos quanto memorizados; habilidades matemáticas são adquiridas mo-
mentaneamente e facilmente abstraídas após as avaliações. Passa a entrar

4Entendamos por “leigo” o cidadão que não procederá aos estudos superiores em uma
área científica; o cidadão não especializado.
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em foco a questão dos currículos, dos livros didáticos e das políticas públicas
no sentido de consolidar uma prática voltada à formação de professores e
alunos que respondam positivamente às demandas educacionais hodiernas.
Assim sendo, temos de entender que o cenário educacional brasileiro de hoje
é resultado de contingências, fatos e políticas públicas passadas que se im-
bricam com as atuais. Por esse motivo, o trabalho assume uma dimensão
histórica. Dedicar-se a uma preocupação corrente não significa limitar-se
apenas à contemporaneidade sem levar em conta a dimensão e a influência
que épocas mais antigas nos deixaram como herança. Da mesma maneira,
não se pode investigar o passado abstraindo-se da nossa localização temporal
e motivações. Em seu livro Apologia da História ou o ofício de historiador,
Marc Bloch (1944, p.65) já destacara:

o presente e o passado se interpenetram. A tal ponto que seus elos, quanto
à prática do ofício de historiador, são de sentido duplo. Se, para quem quer
compreender mesmo o presente, a ignorância do passado deve ser funesta, a
recíproca [...] não é menos verdadeira.

No caso específico da física, isso não é menos verdade. Basta pensar-
mos na dificuldade em falar sobre a física ensinada nas escolas, em qualquer
tempo, sem aludirmos aos livros, aos programas, às diretrizes legais sob as
quais está vinculada e ao modo sobre como o conteúdo é exposto nos livros.
Neste sentido, os manuais, juntamente a outros recursos de que nos valemos
em uma pesquisa histórica, passam a ser vistos como importantes instrumen-
tos históricos materiais. A ubiquidade desta estrutura no ensino é notória de
modo que não temos nenhum motivo para supor que um dia ela será extinta
das salas de aula. Vistos como principais vetores da língua, cultura e valo-
res das classes dirigentes; equiparados à bandeira ou à moeda na qualidade
de construtores de identidade de uma nação (CHOPPIN, 2004, p.553), os
livros têm uma finalidade política fluida que é moldada a cada nova reforma
educacional. É nessa perspectiva que este trabalho ganha escopo.

Admitir que os compêndios são uma materialização dos currículos e pro-
gramas de ensino de sua época constitui para nossa pesquisa mais um em-
pecilho do que uma estratégia. Inscrevê-los no tempo, cuja natureza é um
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continuum, significa incorrer em um dos grandes problemas da pesquisa his-
tórica: a determinação do ponto de partida. Refletir sobre as causas que
culminaram na produção dos manuais não significa apenas dizer que eles são
uma resposta a legislações e demandas educacionais do seu próprio tempo.
Significa, principalmente, admitir que eles são uma herança de um passado
que talvez nunca se torne acessível a nós. Não podemos, no entanto, pres-
cindir de nossa análise pelo motivo de não conseguirmos identificar pontos
iniciais na nossa investigação. Estes serão, sem dúvida, construídos - porque
selecionados - por nós. Nosso desafio a partir de então torna-se escolher e
delimitar critérios para que selecionemos quais elementos têm relevância ao
nosso estudo.

Sob este prisma, nosso trabalho tem como início as reformas e proje-
tos levados a cabo pelo, então, ministro da educação Gustavo Capanema
que esteve à frente deste ministério no período de 1934 a 1945. A escolha
deste período se deu por dois motivos contingentes. O primeiro deles foi o
contato com as obras da época. Em um primeiro manuseio delas, algumas
características se fizeram notar: os livros têm as mesmas dimensões, quase a
mesma extensão em número de páginas, fielmente o mesmo sumário e alguns,
excetuando-se o nome do autor, até a mesma capa. O segundo motivo, a cri-
ação da primeira comissão de análise de livros escolares no final do ano de
1938, a Comissão Nacional do Livro Didático - CNLD -, cujo funcionamento
só se materializou plenamente em 1947. A relevância desta comissão dizia
respeito à sua competência de controlar e de excluir do ensino os livros que
atentassem contra os referenciais patriótico, moral e familiar; bem como os
que contivessem imprecisão de conceitos técnico-científicos e que atentassem
contra a linguagem vigente.

A conduta desempenhada pela CNLD deve ser indissociável das pesqui-
sas sobre os livros didáticos da época (ainda que elas versem sobre o caráter
epistemológico das obras) uma vez que eles foram produzidos para serem
avaliados por este colegiado. Surpreende-nos, portanto, que uma comissão
com responsabilidades tão patentes tenha sido tão pouco explorada nas pes-
quisas sobre o livro de física da época. Esse panorama é ainda mais notável
quando consideramos o fato de que a maior porcentagem de reprovações feita
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pela CNLD referia-se às obras de ciências físicas e naturais com a recusa de
aproximadamente 71% dos manuais até o ano de 1942 (Diário de Notícias,
3/2/42, p.6, primeira seção). Assim sendo, a exploração desta estrutura si-
tuada à época em que propusemos mostra-se muito profícua à pesquisa e, a
esse respeito, a pergunta que nos servirá como orientação neste trabalho é:

Como as características materializadas nos livros didá-
ticos da época podem ter correspondido à demanda edu-
cacional delineada pela Reforma Capanema?

A fim de responder à pergunta introduzida nesta apresentação, este tra-
balho será dividido em duas instâncias: uma de caráter político-histórico e
a outra de caráter didático-pedagógico. A primeira, concentrar-se-á no con-
texto político-social em que os livros foram concebidos à luz da historiografia
consolidada e das fontes primárias disponíveis à análise em arquivos pessoais
e periódicos da época. É de fundamental importância para este objetivo a
pesquisa de documentos do arquivo pessoal de Gustavo Capanema doado ao
Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil
(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O acervo contém centenas de
milhares de documentos da atuação de Capanema à frente do Ministério da
Educação e Saúde; desde cartas pessoais a rascunhos de decretos e projetos
de lei. A pesquisa em arquivos pessoais, como apontado por Schwartzman
(2000), serve-nos não para descobrirmos “o que verdadeiramente aconteceu,
dentro de uma visão conspirativa da história”, mas, em suas palavras, para
que possamos:

adquirir uma visão muito mais rica e complexa dos fenômenos históricos, a
partir das motivações e visões de seus protagonistas [...] Entender suas mo-
tivações e os propósitos de suas ações não significa, necessariamente, aceitar
que as coisas ocorreram como eles as viam, percebiam ou queriam. Significa,
isto sim, compreender como eles viam o mundo que os circundava, e como
agiam a partir dessa compreensão. (SCHWARTZMAN, 2000, p. 28-29)

A segunda instância concentrar-se-á na investigação dos livros. Apoiaremo-
nos nas principais literaturas sobre o tema a fim de examinar os conteúdos
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e sequências didáticas dos autores ressaltando as semelhanças e diferenças
entre eles. A este respeito, precisamos definir e restringir o espaço amostral
ao qual somos dependentes. Dos livros relativos à época, temos em nosso
acevo pessoal as obras:
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Na ordem em que aparecem:

1. Elementos de química, física e história natural para o curso propedêu-
tico das escolas de comércio de Dr. Carlos da Costa, 1940

2. Física tratado elementar de física experimental para a quarta série dos
ginásios de Oscar Bergstrom Lourenço, 1941

3. Física tratado elementar de física experimental para a quinta série dos
ginásios, Oscar Bergstrom Lourenço, 1942

4. Física 1o série de João de Lamare S. Paulo, 1944
5. Física primeiro volume de Herman Urbano Nabholz, 1944
6. Física ciclo colegial do curso científico dos irmãos Mário Marciano, 1945
7. Física para o primeiro ano do curso colegial de Hypérides Zanello, 1945
8. Física para o segundo ano do curso colegial de Hypérides Zanello, 1949
9. Física para o primeiro ano curso colegial de Mario Schenberg, 1945
10. Física primeira série de Antonio de Souza Teixeira Junior
11. Física para a primeira série do curso colegial de Francisco Alcântara

Gomes Filho, 1945
12. Física para a segunda série do curso colegial de Francisco Alcântara

Gomes Filho, 1945
13. Física para a terceira série do curso colegial de Francisco Alcântara

Gomes Filho, 1947
14. Física 1o livro ciclo colegial de Anibal Freitas, 1945
15. Física 2o livro ciclo colegial de Anibal Freitas, 1947
16. Física 3o livro ciclo colegial de Anibal Freitas, 1949

Além destes títulos, muitos outros integravam a lista das obras didáticas
de física da década de 1940, como:

• Problemas de Física 4o e 5o séries de Guilherme Bonfim Del Vegni-Néri
• Física segundo volume de Hermann Urbano Nabholz
• Física 1a série de Alvaro Machado e Alvaro Soares Brandão
• 900 Exercícios de Física (cursos clássico e científico) de Eduardo Celes-

tino Rodrigues
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• Física 3o série de Urbano Pereira
• Curso de Física (série não especificada) de Urbano Pereira
• Compêndio de Física 4o série de Urbano Pereira
• Compêndio de Física Ginasial 4o série de Ari Maurell Lobo
• Grandezas e Unidades Físicas de Guilhereme Bonfim Del Vegni-Néri
• Física 2osérie de João Delamare S. Paulo
• O meu mestre de física (série não especificada) de Miguel Milano
• Tratado de Física (Volume I) de Miguel Milano
• Física - Curso Superior Tomo I de Renato Adolfo Reix
• Física - Curso Superior Tomo II de Renato Adolfo Reix
• Física 1o volume de Valter Toledo Silva

A grande quantidade de obras disponíveis impossibilita o estudo tal como
o propusemos. A época em questão foi marcada por uma acirrada competi-
tividade didática que, até meados do século XX, representava dois terços de
toda a produção editorial brasileira (GATTI JUNIOR, 2000). A fim de se-
lecionar os livros mais interessantes à análise, estabelecemos alguns critérios
de exclusão, quais sejam: (a) os livros deveriam ter sido publicados após a
Reforma Capanema (1942); (b) deveriam ser livros voltados ao curso colegial
e (c) deveriam compreender a coleção completa.

O primeiro critério exclui o livro de Dr. Carlos Costa cuja publicação se
deu em 1940. O segundo critério nos faz excluir as obras de Oscar Bergstrom
Lourenço, Ari Maurell Lobo, Guilherme Bonfim Del Vegni-Néri e Urbano
Pereira voltadas ao curso ginasial e a de Renato Adolfo Reix voltada ao
curso superior. O terceiro e mais excludente critério nos faz excluir as obras
de Eduardo Celestino Rodrigues, Alvaro Machado e Alvaro Soares Brandão,
João de Lamare, Miguel Milano, Mário Marciano, Hypérides Zanello, Ma-
rio Schenberg, Valter Toledo Silva e Antonio Teixeira Junior. Os autores
que contemplam simultaneamente os três requisitos anteriores são: Anibal
Freitas, Hermann Urbano Nabholz e Francisco Alcântara Gomes Filho.

Como os requisitos anteriores nos deixam com nove livros para analisar,
decidimos fazer mais uma exclusão a favor da representatividade de seus
autores. Entendemos a representatividade do período como o tempo de vida
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das obras contemplando o número de edições. As obras de Gomes Filho e
Freitas chegaram até meados da década de 1960 com, respectivamente, 30 e
17 edições, enquanto a obra de Urbano Nabholz teve apenas duas edições.
Apesar de reconhecermos que a favor da representatividade de alguns autores
outros tão interessantes a esta pesquisa acabam sendo negligenciados, as
limitações se impõem e os critérios devem ser os mais excludentes possíveis,
mas válidos o bastante para tecermos conclusões gerais. Nesta perspectiva,
os objetivos que decorrem deste trabalho são:

• Inserir o livro didático de Física em um panorama mais amplo, não
tão somente em relação aos aspectos internos à disciplina, como seus
conteúdos e métodos, mas também em relação às políticas públicas que
os regem;

• Contribuir com a construção da memória da disciplina escolar de Física
no Brasil;

• Gerar uma constante reflexão crítica sobre a nossa prática vendo-a
como resultado de inúmeras contingências cuja validade deve ser a todo
momento questionada.

Com esta finalidade, este material se divide em capítulos. No segundo ca-
pítulo trazemos um breve histórico sobre a constituição do livro didático como
instrumento de pesquisa baseando-nos nos trabalhos de Choppin e Chervel.
Além disso, comentamos algumas obras que se querem como “guias” de aná-
lise de texto, apresentando algumas críticas pessoais sobre como estas pes-
quisas vêm sendo desenvolvidas no cenário internacional e nacional. Por fim,
mostramos as tendências nacionais das investigações que, como a nossa, se
propõem a analisar manuais em uma perspectiva histórica.

Na sequência do trabalho concentramo-nos no trabalho de Gustavo Ca-
panema frente ao Ministério da Educação e Saúde dando destaque: à criação
da Comissão Nacional do Livro Didático e ao projeto de nacionalização do
ensino preconizado pela Reforma. Neste sentido, daremos especial destaque
à criação, funcionamento e resultados do trabalho da comissão e aos aspectos
da Reforma concernentes ao projeto nacionalizante de Getúlio Vargas. Ao
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final do capítulo, tecemos o elo entre as partes histórica e didática de nossa
investigação destacando características formais dos livros de nosso estudo.

A análise didática é iniciada com a delimitação e justificativa dos critérios
adstritos à análise dessas coleções. Devido à generalidade do trabalho, propu-
semos a avaliação das obras de acordo com cinco categorias distintas; mas,
a nosso ver, complementares. A escolha das categorias foi feita de acordo
com critérios pessoais e com a literatura sobre cada uma dessas categorias.
A esse respeito, apresentamos uma breve justificativa da relevância de cada
critério e explicitamos as perguntas que nos serviram como orientação em
nossa busca.

O quinto capítulo compreende a análise didática em si ressaltando-se
as principais semelhanças e divergências entre os autores. Os resultados e
as interpretações circunscritos aos aspectos investigados no capítulo anterior
também serão relacionados, no que couberem, às políticas públicas instituídas
pela Reforma.

No último capítulo relatamos os percursos seguidos em nossa pesquisa
apresentando nossas conclusões sobre o tema.

Os resultados parciais desta pesquisa foram apresentados no V Eneciên-
cias5, no XVII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física6, na 4o Conferência
Latinoamericana do IHPST7 (International History, Philosophy and Science
Teaching) e no XXIV Simpósio Nacional de Ensino de Física8 em 2019.

5A tentativa desconhecida de Mario Schenberg na educação secundária de física no
Brasil, Comunicação oral, 2018

6A Comissão Nacional do Livro Didático e os livros de Física de meados da década de
1940, Comunicação oral, 2018

7O Ensino de Física na década de 1940 no Brasil por meio de seus livros, Comunicação
oral, 2018

8A Física na Reforma do Ensino Secundário de 1942: heranças e descaminhos, Comu-
nicação oral
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Toda ciência, tomada
isoladamente, não significa senão
um fragmento do universal
movimento rumo ao conhecimento.
[...] para melhor entender e
apreciar seus procedimentos de
investigação, mesmo os mais
específicos, seria indispensável
associá-los ao conjunto das
tendências que se manifestam, no
mesmo momento, nas outras
ordens de disciplinas.

(Marc Bloch, 1944, p.50)

Trazemos neste capítulo o modo pelo qual o livro didático vem sendo tra-
tado nas pesquisas que o têm como objeto. Falamos sobre sua importância
e funções de acordo com os trabalhos de Choppin e Chervel, além de tra-
zer um breve histórico da pesquisa sobre livros como área de conhecimento.
Mencionamos e comentamos obras que têm por base a análise de livros-texto
e apresentamos algumas críticas tecidas a nível internacional sobre estes es-
tudos. Por fim, verificamos como o estudo se desenvolve no cenário nacional,
fazendo uma breve descrição crítica de algumas pesquisas que dialogam di-
retamente com a nossa.
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2.1 Importância e funções do livro didático

Negligenciado pela comunidade acadêmica por muito tempo, o manual esco-
lar tem suscitado por meio de seus usos e funções o interesse de pesquisadores
em todos os campos do conhecimento. Para Choppin (2002, p.6), esse desin-
teresse que gravitou a temática durante tanto tempo é apontado como tendo
muitas origens. A primeira delas reside na sua banalidade, ou seja, no fato
de não serem considerados objetos raros ou singulares, mas, onipresentes nas
estruturas de ensino desde os seus primórdios. O segundo motivo, ligado a
manuais antigos, decorre da dificuldade de localização e acesso às coleções,
sua incompletude, sua dispersão e seus métodos de conservação. Além des-
ses argumentos, o dinamismo a que esta estrutura está sujeita ao longo do
tempo também é mencionada. O livro é, paradoxalmente, tanto um objeto
ordinário cuja forma não muda com o passar do tempo quanto um objeto
em constante mudança. Ele pode ser considerado uma mercadoria com uma
validade pré-determinada não tão somente em relação aos seus conteúdos que
se tornam obsoletos com o advento de novas tecnologias ou de novos aconte-
cimentos globais; mas, e principalmente, por ser um instrumento político de
propagação de ideologias à disposição dos governos (CHOPPIN, 2004, p.553).

Por este motivo, o papel político dos manuais escolares deve ter relevância
especial em toda pesquisa que o toma como objeto uma vez que ele pode
ser facilmente confundido com o que se entende como sendo a finalidade da
própria disciplina escolar. Em seu trabalho História das disciplinas escolares:
reflexões sobre um campo de pesquisa, André Chervel já relatara no início da
década de 1990 a importância das disciplinas escolares frente à formação de
mentalidades, afirmando que:

[...] ela comporta não somente as práticas docentes da aula, mas também as
grandes finalidades que presidiram sua constituição e o fenômeno de acultu-
ração de massa que ela determina. Então a história das disciplinas escolares
pode desempenhar um papel importante não somente na história da educa-
ção, mas na história cultural. Se se pode atribuir um papel “estruturante” à
função educativa da escola na história do ensino, é devido a uma propriedade
das disciplinas escolares. Elas formam não somente os indivíduos, mas tam-
bém a cultura que vem por sua vez penetrar, moldar e modificar a cultura
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da sociedade global. (CHERVEL, 1990, p. 184)

Enquanto Chervel atribui às disciplinas escolares um papel estruturante
no que se refere à aculturação da sociedade no sentido de fornecerem, molda-
rem e modificarem a cultura global, Choppin enfatiza o papel dos manuais
neste processo:

[...] o manual tem, antes de mais nada, o papel de transmitir às jovens
gerações os saberes, as habilidades (mesmo o “saber-ser”) os quais, em uma
dada área e a um dado momento são julgados indispensáveis à sociedade para
perpetuar-se. Mas, além desse conteúdo objetivo cujos programas oficiais
constituem a trama, em numerosos países, o livro veicula, de maneira mais
ou menos sutil, mais ou menos implícita, um sistema de valores morais,
religiosos, políticos, uma ideologia que conduz ao grupo social de que ele é
a emanação: participa, assim, estreitamente do processo de socialização, de
aculturação (até mesmo de doutrinamento) da juventude. (CHOPPIN, 2004,
p.14)

Fazendo dialogar ambas as perspectivas delineadas, os livros e manuais
podem ser entendidos como os meios pelos quais as disciplinas escolares se
materializam no sentido de fornecer conteúdos, visões e interpretações que
se imbricam umas com as outras e formam um conhecimento provisional que
a sociedade deseja que seja perpetuado às mentes mais jovens. Por este mo-
tivo, o manual exerce muitas funções diferentes que transcendem o papel de
mero repositório de conteúdos. Segundo a classificação proposta por Choppin
(2004, p.552-553), tais funções dividem-se historicamente em quatro papéis
essenciais não excludentes que se moldam conforme o contexto sociocultural,
a época, as disciplinas e a seus métodos e formas de utilização. São elas as
funções: referencial, instrumental, ideológica ou cultural e documental.

Em relação à primeira, o manual é visto como uma mera tradução do
programa de ensino ou, a depender das disputas editoriais, uma das formas
de interpretação do programa de ensino de determinada disciplina. Sob esta
perspectiva, ele continua sendo considerado um conjunto de conteúdos, téc-
nicas e conhecimentos privilegiados no sentido de ser repassado às mentes
mais novas.
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A função instrumental, por sua vez, é considerada quando o livro põe
em prática métodos de aprendizagem no sentido de reforçar a aquisição de
competências disciplinares, habilidades de análise ou resolução de problemas.

A terceira é apontada pelo autor como sendo a mais antiga. É relacionada
ao uso político do livro e a sua constituição como vetor da língua e dos valores
nacionais e como construtor de identidade. Segundo o autor (2004, p.552–
553):

[...] essa função, que tende a aculturar - e, em certos casos a doutrinar - as
jovens gerações pode se exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática
e ostensiva, ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas
não menos eficaz.

A quarta e última função, apontada por Choppin como a mais nova delas,
diz respeito ao tratamento dos manuais como um conjunto de documentos
em que seus elementos podem vir a aprimorar o senso crítico dos alunos.

Apesar da pluralidade de perspectivas com as quais o pesquisador do
livro didático pode deparar-se, a literatura já identifica duas tendências nos
estudos sobre os livros escolares:

1) A que se preocupa com os conteúdos dos livros - em geral, negligenci-
ando as políticas públicas que os regem - ou com a evolução de seus conteúdos
ao longo do tempo;

2) A que os trata como documentos históricos de uma época em que foram
concebidos, consumidos e avaliados em determinado contexto.

Adotamos neste trabalho uma posição híbrida face a esses dois panora-
mas, entendendo que o favorecimento de uma delas em detrimento da outra
mitiga a validade da pesquisa, uma vez que os conteúdos e habilidades in-
corporados no currículo o são com determinada finalidade ou concepção de
aluno a ser formado. É sob este prisma que esta pesquisa toma forma. Antes
de nos aprofundarmos nesta discussão, iremos mostrar nas próximas seções
que o livro didático como área de pesquisa, à parte sua notável expansão,
ainda se encontra em sua gênese.
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2.2 A pesquisa sobre livros didáticos como
campo do conhecimento

A revisão internacional de livros didáticos teve início com o hiper-nacionalismo
promovido durante a Primeira Guerra Mundial. Este movimento foi condu-
zido sob o auspício da Liga das Nações pela preocupação com o papel desem-
penhado pelos livros didáticos na apresentação de estereótipos e ideologias
em seus textos, em especial sobre os conceitos de “inimigo”, “nação” e sobre
as ideias de “nós” versus “os outros” com vistas a combater a xenofobia entre
povos ( PINGEL, 2010, p.9).

O período entre guerras foi marcado pela mobilização de autores em as-
sumir uma posição mais crítica em relação a como guerras e conflitos eram
apresentados em seus textos. Apesar da tensão crescente entre nações, que
em 1939 culminaria na Segunda Guerra Mundial, o ano de 1937 é apontado
como um marco na formulação de princípios para se chegar a um acordo sobre
o ensino de história neste cenário (PINGEL, 2010, p.9). Um dos pioneiros
neste empreendimento foi o historiador e educador alemão Georg Eckert.
Após sua morte, a UNESCO deu continuidade a este trabalho em conjunto
com o Georg Eckert Institute for International Textbook Research, culmi-
nando em diversas publicações, não por coincidência datadas do período pós
guerra1.

Um dos resultados mais importantes desta parceria é o UNESCO Gui-
debook on Textbook Research and Textbook Revision, um guia prático para o
desenvolvimento de metodologias de análise e revisão de livros, escrito em
sua primeira edição2 em 1999 por Falk Pingel. A relevância do texto reside no
pioneirismo atribuído a ele em ser o primeiro guia metodológico voltado ex-
clusivamente à análise3 de livros didáticos. Abaixo ressaltamos as principais

1Looking at the World through textbooks (UNESCO, 1946), A Handbook for the Im-
provement of Textbooks and Teaching Materials as Aids to International Understanding
(UNESCO, 1949) e The elaboration of School Textbooks (UNESCO, 1989). Resultaram
ainda desta colaboração inúmeras conferências e a criação da Rede Internacional de Pes-
quisa sobre Livros Didáticos – International Textbook Research Network

2Utilizamos neste trabalho a segunda edição revisada e atualizada publicada em 2010.
3O, já mencionado, livro The elaboration of School Textbooks escrito por Roger Seguin
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características trazidas no livro de Pingel.

2.2.1 UNESCO Guidebook on Textbook Research and
Textbook Revision

O texto de Pingel é dividido em seis capítulos que versam desde o início
das pesquisas sobre o livro didático sob a condução da Liga das Nações e
da Unesco, passando por aspectos metodológicos e pedagógicos sobre como
conduzir um projeto de avaliação de manuais e terminando com a apresen-
tação de perspectivas e tendências para a pesquisa voltada à cooperação
internacional. Em relação aos aspectos metodológicos, o autor começa com
recomendações de ordem mais generalista no corpo do segundo capítulo e
fornece exemplos concretos de categorias de análise apenas no espaço dedi-
cado ao apêndice. Em primeiro lugar, ele ressalta a necessidade em se definir
a amostra à qual o pesquisador se limitará, indicando que o tipo de análise
a ser feita depende dos objetivos da pesquisa:

O objetivo e o escopo do projeto normalmente determinarão se você escolhe
os livros que estão atualmente em uso generalizado ou se você também inclui
séries desatualizadas ou novos livros que têm menos sucesso no mercado. Se
o seu objetivo é investigar como a apresentação dos tópicos mudou ao longo
do tempo ou se a imagem da história, da geografia ou do sistema político
de uma sociedade permaneceu estável, você optará por uma análise vertical.
Se você está mais interessado em novas abordagens ou ideias estimulantes,
é aconselhável uma análise horizontal cobrindo uma área tão ampla quanto
possível. (PINGEL, 2010, p.30)

Definida a amostra e o escopo do estudo, deve-se optar pela metodologia
a ser aplicada. Com este efeito, destaca que todo texto pode ser analisado
de acordo com duas vertentes: (i) uma análise didática de um conteúdo ex-
plorando a abordagem metodológica de um tópico e a pedagogia por trás do
texto ou (ii) uma análise de conteúdo que lide com o texto em si, verificando

também apresenta metodologias de análise de livros, mas seu enfoque visa à avaliação de
manuscritos que acabaram de ser elaborados, enfatizando aspectos comerciais do livro (fi-
guras, qualidade, cor, material da capa, entre outros) em detrimento daqueles relacionados
ao ensino e à aprendizagem de determinado assunto.
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como os livros sob estudo correspondem ao que vem sendo desenvolvido no
interior dos estudos acadêmicos. Embora a comunidade acadêmica alinhe-se
majoritariamente à segunda perspectiva e os professores à primeira, à seme-
lhança do autor, entendemos que a comunhão de tais concepções concorre
para nos fornecer uma visão mais ampla e menos ingênua do nosso objeto
de estudo. Por este motivo a colaboração entre especialistas e educadores4

na condição de igualdade de status em um estudo é fundamental a fim de se
ressaltarem as diferentes visões manifestadas por ambos os grupos em relação
ao livro didático.

Ainda sobre as possibilidades de estudo de uma amostra, Pingel destaca
brevemente a análise do conteúdo. Embora o autor admita ser possível en-
contrar incorreções, falhas e itens controversos nos manuais, estes devem
ser apontados pela comunidade acadêmica com a finalidade de melhorar a
exposição oferecida nas obras. Nessa mesma linha, também menciona a im-
portância em se analisar a carga conotativa dos termos atribuídos a fatos,
pessoas e em identificar o contexto em que estes são localizados. À parte
todas essas possibilidades, Pingel defende a identificação de boas práticas
no livros ao invés do apontamento de seus erros e falhas, uma vez que ela
demonstra o que deve ser encorajado em outras obras.

2.2.1.1 Recomendações práticas para a análise dos textos

No apêndice do guia, são trazidas recomendações concretas acerca das me-
todologias que podem ser empregadas na avaliação de livros. No entanto,
antes de entrar nos critérios de análise, Pingel dedica espaço à discussão que
permeia os debates metodológicos de muitas áreas diferentes: a distinção en-
tre os métodos quantitativos e qualitativos. Delineando que cada abordagem
fornece respostas para perguntas diferentes, o autor defende a integração des-
tes métodos na pesquisa, não entrando em detalhes sobre como conduzi-los.
A esse respeito, tece comentários sobre as diferenças de abordagens, dando
exemplos de métodos quantitativos como a análise de frequência e a análise
de espaços a fim de determinar com que ênfase os personagens, povos e países

4Esta delimitação é feita pelo próprio autor, não considerando o caso do educador que
também pesquisa na área.
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são tratados nas obras. Para ele, a abordagem quantitativa nos mostra em
que tópicos os autores de livros escolhem enfatizar, “mas não nos diz nada
sobre valores e interpretações” (p.67). Já sobre a abordagem qualitativa,
ressalta que esta revela suposições implícitas que não podem ser medidas
e “aplica métodos menos rígidos que dependem mais do próprio sistema de
crenças e valores do pesquisador e de seu entendimento do texto em si” (p.68).

Também são destacados no guia da Unesco os modos pelos quais se pode
proceder na análise do texto por meio da investigação linguística e da análise
de discurso. A primeira pode ser útil a partir do momento em que nos dá sub-
sídios para entender como uma mensagem é transmitida, além de possibilitar
entender como são tratados “os fatos, eventos, pessoas e processos mencio-
nados no texto” (p.70). Este recurso pode indicar como grupos e regiões
do mundo são tratados nos livros e em que medida pode nutrir estereótipos
já existentes. Como exemplo de análise linguística, cita ser possível serem
listados todos os adjetivos atribuídos aos personagens ou grupos sociais e
destaca:

A análise linguística também pode revelar quem são os personagens ou pro-
tagonistas retratados.5 Longas passagens de livros são geralmente escritas na
voz passiva. Os sujeitos são predominantemente grupos sociais, corpos ou
instituições e apenas raramente indivíduos. Por outro lado, outras passagens
podem retratar um número de figuras históricas famosas às quais atribuímos
grandes feitos. Via de regra estas figuras são “boas” ou “más”, mas não
“normais”.

Em relação à análise de discurso, enfatiza que este instrumento é útil na
medida em que nos permite entender o que o autor entende como importante,
o que toma como certo e o que ele sente que precisa ser explicado. Em outras
palavras, a análise de discurso preocupa-se com a relação entre figuras e texto,
quais tópicos são selecionados e quais são negligenciados em uma explicação
e como eles são cobrados nas listas de exercícios apresentadas aos alunos.

Com a finalidade de prover pesquisadores com categorias concretas de
análise o autor fornece uma lista de possíveis critérios a serem considerados
em um estudo. Reproduzimo-la abaixo na íntegra:

5Grifo no original
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1) Componentes setoriais

• Sistema educacional
• Diretrizes/currículos
• Procedimentos de adoção
• Estrutura das editoras de livros

2) Critérios formais

• Referências bibliográficas
• Grupo-alvo (nível de ensino, tipo de escola)
• Disseminação

3) Tipos de texto/modos de apresentação

• Intenção dos autores (se especificada)
• Texto descritivo do autor (narrativa)
• Ilustrações/ fotos/ mapas
• Tabelas/estatística
• Fontes
• Exercícios

4) Análise de conteúdo

• Acurácia factual/ completude/ erros
• Informação atualizada
• Seleção/ênfase em tópicos (balanço)/ representatividade
• Extensão de diferenciação
• Proporção de fatos e visões/interpretações

5) Perspectiva de apresentação

• Abordagem comparativa/contrastiva
• Orientada em problemas
• Racionalidade/ evocação de emoções

(PINGEL, 2010, p.71)

A reunião dos critérios acima chama a atenção por conter aspectos dema-
siadamente vagos e que necessitariam de um maior detalhamento por parte
do autor. No entanto, Pingel admite a generalidade da lista quando afirma
que “as categorias supracitadas e métodos de análise só podem ser apresen-
tados de uma maneira muito geral” (p. 71) e afirma que a especificidade das
questões orientadoras do estudo é que irá guiar o pesquisador no sentido de
quais categorias usar e como refiná-las.
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2.2.2 Críticas às metodologias de análise de livros e
outras contribuições

Apesar de um interesse crescente da comunidade acadêmica sobre a área nos
últimos anos, tem sido motivo de debate no cenário internacional a ausência
de trabalhos que versem tanto sobre a temática do livro didático (MARS-
DEN, 2001, p. 56–57) quanto sobre a falta de metodologias relativas à pes-
quisa de livros didáticos (NICHOLLS, 2003; MUSTEATA, 2011; FOSTER,
2011). Segundo Nicholls (2003, p.1):

Surpreendentemente pouco se fez em termos de definir diretrizes claras para
a análise de textos. Enquanto os pioneiros dos estudos de livros didáticos
[...] muito têm feito para desenvolver o campo, existem poucas discussões
explícitas em seus trabalhos no sentido de precisar os instrumentos usados
para conduzir as pesquisas.

Em seu trabalho, Nicholls critica as produções recentes no tratamento do
livro didático como objeto de pesquisa devido ao fato de que raramente são
discutidos os aspectos metodológicos da avaliação em profundidade. Em sua
visão, a ausência de métodos norteadores parece estagnar a área na medida
em que são negligenciados pelos pesquisadores que os mencionam apenas
brevemente em seus estudos. No entanto, as críticas de Jason Nicholls não
ficam apenas no plano abstrato. Como exemplo, cita o guia elaborado por
Falk Pingel afirmando que:

Falk Pingel fornece um panorama geral [...] sobre como conduzir a pesquisa
sobre o livro didático desde a sua conceitualização, ao seu desenvolvimento,
prática, coleta de resultados e finalmente sua disseminação. Ele levanta
muitas questões e acertadamente chama a atenção às numerosas armadilhas
práticas e metodológicas com as quais se depara o pesquisador de livros.
Neste sentido, há muita utilidade no guia de Pingel. Contudo, o que Pingel
faz muito pouco é guiar o pesquisador em como analisar textos. Dois ou três
exemplos de instrumentos metodológicos utilizados para analisar aspectos
específicos de dado texto ou amostra de textos com explicações claras teriam
sido suficientes. (NICHOLLS, 2003, p.5)

Nicholls não é o único a tecer críticas ao método como as pesquisas so-
bre o livro são conduzidas. Choppin já havia sinalizado as fraquezas nas
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pesquisas sobre os manuais datados do final do século XIX. A esse respeito,
desaprova o modo como as avaliações de livros começaram a ser feitas no ini-
cio da década de 1960, cujos resultados baseavam-se meramente na análise do
conteúdo das obras de determinada disciplina ou no estudo da imagem que
os antigos manuais de leitura, de instrução cívica ou de geografia apresen-
tavam da sociedade. Nesse panorama, o autor critica a redundância destas
produções e as relega a uma posição de inferioridade visto que “sofrem de
graves insuficiências metodológicas, apresentam análises superficiais e che-
gam, muitas vezes a conclusões discutíveis, até mesmo infundadas” (2002,
p.11).

Parecendo confluir com a opinião de Choppin, Stuart Foster e Keith Craw-
ford em What shall we tell the children? International perspectives on School
History Textbooks se colocam contra resultados de pesquisa cujas ênfases
residem meramente na avaliação quantitativa de características dos livros.
Citam como exemplo as pesquisas que levam em conta “o número de pági-
nas devotados a temas particulares, o número de fotografias apresentadas no
texto ou a porcentagem de textos reservada a assuntos multiculturais ou de
gênero” (p.11). Além disso, argumentam que poucos estudos contextualizam
a construção social dos livros dentro de parâmetros culturais e socioeconô-
micos amplos, evidenciando que os princípios metodológicos que deveriam
sustentar a pesquisa em livros didáticos ainda não estão bem desenvolvidos.
Nessa linha, chegam a referir-se à área com o termo “sub-teorizada” (2006,
p.11).

Grande parte destes estudos considera o livro didático das ciências huma-
nas (história, geografia ou instrução cívica, por exemplo) e, de fato, a maior
parte das produções acadêmicas tem sido dedicada à análise dos conteúdos
dos livros destas disciplinas. No entanto, à parte a contribuição de Pingel,
encontramos poucos guias práticos voltados à análise de conteúdos de livros
escolares. Por este motivo, as produções Textbook: Research and writing
(2000) do físico estoniano Jaan Mikk, Manuais escolares. Contributo para
uma análise (2004) do português José Carlos Morgado, Como analisar ma-
nuais escolares (2005) da autora, também portuguesa, Marianela Cabral e
Conceber e avaliar manuais escolares (1998) dos autores franceses François-
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Marie Gérard e Xavier Roegiers se destacam tendo em vista que visam a
prover o campo com metodologias de pesquisa. Abaixo fazemos uma breve
síntese desses trabalhos ressaltando as principais características de cada um
deles.

2.2.2.1 Textbook: Research and writing (2000)

A obra de Mikk se quer tanto como um guia para “pesquisadores de livros
didáticos” quanto para “autores e editores” (p.9). Sua obra é dividida em
dez capítulos distribuídos em duas grandes áreas: (1) avaliação de livros e
(2) composição de livros.

Uma leitura flutuante no seu livro nos faz encontrar muitos gráficos, ta-
belas, equações e análises estatísticas que nos remetem mais a conteúdos de
uma obra de física do que de metodologias de análise de texto. Os capítulos
iniciais de seu trabalho dão ênfase à análise quantitativa de dados forne-
cendo fórmulas de legibilidade, de velocidade de ganho de informações, de
abstração de textos e de índices de complicação de textos. Não há comen-
tários sobre o processo de construção destas fórmulas ou sobre sua validade,
uma vez que não há menções sobre para quais línguas estas equações foram
concebidas. Embora consideremos o método quantitativo uma ferramenta ex-
tremamente util à análise de livros-texto, a abordagem de Mikk nos parece
demasiadamente complexa, utilizando derivadas de equações cujas constru-
ções/deduções não foram explicitadas e tecendo conclusões não generalizáveis
a outros contextos. Este fato isolado nos parece ser suficiente para não in-
corporarmos a metodologia quantitativa proposta por Mikk em sua obra e
para acreditarmos na impossibilidade de servir mesmo como inspiração para
metodologias de análise de livros de quaisquer áreas.

A abordagem seguida por Mikk para retratar a pesquisa qualitativa, con-
tudo, merece destaque. O autor fornece exemplos reais de listas de tópicos
analisados em estudos concretos indo “um passo à frente de Pingel” (NI-
CHOLLS, 2003, p.8). O autor apresenta duas possibilidades (MIKK, 2000,
p.103) para desenvolver uma lista de tópicos a serem estudados. Em relação
à primeira delas, recomenda “estudar cuidadosamente a teoria da área e es-
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crever possíveis tópicos”, de modo que a lista desenvolvida pelo pesquisador
também permita uma análise em negativo da obra; ou seja, um questio-
namento sobre os motivos pelos quais alguns tópicos podem não ter sido
contemplados. A segunda possibilidade consiste em “ler um livro, escrever
os tópicos cobertos, ler outro livro e refinar a lista passo a passo”, destacando
esta possibilidade pelo seu caráter orientado à prática.

Além disso, à semelhança de Pingel, o autor também destaca a importân-
cia da pesquisa sobre como os adjetivos e outros termos com cargas conotati-
vas (positivas ou negativas) são usados na formação de valores e mentalidades,
afirmando que estes variam imensamente de acordo com os contextos cultu-
rais dos países (p.104–106). Sob este prisma, afirma que uma comparação
entre livros pode ser muito prolífica no sentido de investigar como autores
diferentes tratam de um mesmo acontecimento ou fenômeno.

2.2.2.2 Manuais escolares. Contributo para uma análise (2004)

Em Manuais escolares. Contributo para uma análise José Morgado enfatiza
a necessidade em se criar um documento com vistas a repensar os livros
escolares refletindo nos processos de concepção, produção, avaliação e adoção
nas escolas. Sua obra, dividida em cinco capítulos, tem como público-alvo
os professores e outros personagens que desejem refletir sobre a importância
dos manuais sob uma perspectiva pedagógica, cultural ou social.

Seu capítulo inicial tem como temática a relação entre o progresso cientí-
fico (materializado nos meios de produção em larga escala) e a transposição
de valores econômicos como a produtividade, competitividade e a meritocra-
cia à sala de aula em detrimento de valores culturais ou morais. Critica o
modo de agir da escola que cada vez mais se aproxima de uma lógica indus-
trial, inclusive nos seus métodos avaliativos. A esse respeito, conclui a favor
da necessidade em se utilizar o currículo escolar como um projeto social que
permita a integração (da experiência de vida dos alunos, a integração social
e do conhecimento) como concepção precípua.

Nos capítulos seguintes, Morgado baseia-se nas literaturas de Alain Chop-
pin, Antônio Nóvoa, Barbara McCombs e Joe Whisler para destacar os papéis
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do manual escolar frente à produção dos currículos e programas de ensino e,
principalmente, para apontá-lo como meio regulador, enfraquecendo a ação
dos professores. Tendo em vista que os livros encerram os conteúdos a serem
desenvolvidos em sala, para o autor, eles concorrem para a desprofissiona-
lização docente na medida em que são produzidos tendo como finalidade a
adoção pelo maior número possível de professores, excluindo deste processo
os seus principais destinatários: os alunos.

No seu capítulo final, o autor apresenta um guia de análise de manuais
escolares enfatizando a fidelidade do manual ao currículo, o tipo de informa-
ção trazida nos manuais, as formas de apresentação de conhecimento e o que
está sendo implicitamente veiculado.

2.2.2.3 Como analisar manuais escolares (2004)

O livro de Marianela Cabral, Como analisar manuais escolares, confluindo
com as visões de Morgado, ressalta sobremaneira a relação dos manuais com o
desenvolvimento do currículo. O trabalho é fruto de sua pesquisa de mestrado
e idealizado a partir da experiência profissional da autora como professora
de inglês. Nele, a autora investiga o papel e funções desempenhados por um
livro de inglês identificado apenas como MX. Como o escopo de seu trabalho
foge parcialmente aos objetivos do nosso estudo, limitamo-nos a averiguar os
comentários feitos às outras ordens de disciplinas.

Sob esta ótica, a autora se pergunta se diferentes áreas curriculares pres-
supõem diferentes análises entre si. Apesar de admitir que cada disciplina
possui sua particularidade, a autora parece identificar alguns elementos-chave
a serem considerados na análise de um manual de qualquer área. São eles: o
texto, tarefas e atividades e a componente icônica. Para a autora, o primeiro
aspecto no campo das ciências físicas e naturais deve levar em conta: a pre-
sença de experiências realizadas por cientistas, o desenvolvimento histórico
de uma ideia e os possíveis efeitos da ciência na sociedade. A dimensão das
tarefas e atividades didáticas devem privilegiar: a recolha de informações, a
formulação de hipóteses, interpretação de quadros e tabelas e a elaboração
de conclusões. A última característica, nos manuais de quaisquer áreas, deve
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ser considerada face ao texto escrito a fim de investigar quais informações
estão sendo apoiadas pelas imagens.

2.2.2.4 Conceber e avaliar manuais escolares (1998)

A obra dos franceses François-Marie Gérard e Xavier Roegiers é dividida em
três partes: (i) quadro conceitual, (ii) para conceber e (iii) para avaliar, além
de conter anexos com exemplos de avaliações. Na primeira parte do livro,
apresentada ao longo de seis capítulos, os autores preocupam-se em destacar
os agentes nos processos de concepção, edição, avaliação e utilização do livro
didático. Além disso, é dada grande ênfase às etapas metodológicas da apren-
dizagem no que diz respeito à motivação, ao modo como são introduzidos os
enunciados de regras, definições e fórmulas, aos exercícios de aplicação e à
integração da matéria com outros conteúdos.

A parte central do livro, para conceber, é apresentada em um único ca-
pítulo em que os autores propõem a organização de fichas norteadoras e
sugerem como devem ser utilizadas. Com efeito, dão exemplos de fichas que
versam desde o índice dos livros, passando pelas situações de aprendizagem,
exemplos, legibilidade de textos chegando até a adequação do manual ao pro-
grama curricular. Ao todo são apresentadas vinte e duas fichas (de um total
de vinte e cinco) que, segundo os autores, têm “caráter exemplificativo” e
não “exemplar”, sugerindo que podem ser utilizadas e adaptadas conforme a
especificidade de cada estudo.

A terceira e última parte do livro concentra-se, finalmente, na avaliação
dos manuais. Para isso, os autores partem da explicitação dos objetivos da
avaliação, do delineamento dos critérios utilizados para tal e da estratégia a
ser adotada. Por fim, sugerem como recolher os dados a partir das fichas e
de como extrair as conclusões a partir delas.

A lista de anexos traz exemplos concretos de análises de livros. Estes
exemplos variam sobre os aspectos das ilustrações, verbos de ação, índices de
facilidade e interesse de textos, sinais de correção e a apresentação de outros
exemplos de fichas avaliativas.

Apesar de terem um objetivo em comum (analisar manuais escolares),

29



Capítulo 2. Fundamentação teórica

cada autor enfatizou um aspecto diferente em sua obra. Enquanto Mikk
debruçou-se em grande parte na análise quantitativa de textos; Morgado
destacou a relação entre os manuais escolares e uma nova concepção de en-
sino e de atuação docente; Cabral dedicou-se em investigar como um livro
específico retratava o currículo a que era subordinado e Gérard-Roegiers se
preocuparam em prover pesquisadores e autores com fichas que deveriam
ser adaptadas às suas conveniências. Essa situação parece-nos propícia para
afirmar que a complexidade do estudo dos manuais decorre das múltiplas
perspectivas sob as quais eles podem ser analisados, inviabilizando a criação
de uma metodologia única de avaliação de livros didáticos, tal como sugere
a generalidade encontrada na lista de Falk Pingel.

2.2.3 Pesquisas sobre o livro didático de Física no Bra-
sil

Tendo feito uma breve revisão sobre a literatura pertinente à questão dos
livros escolares, falta nos aprofundarmos no campo relativo aos livros de
ciências; produções que vêm aumentando quantitativa e qualitativamente ao
longo dos anos no cenário nacional e internacional6. A esse respeito, iremos
tratar nesta seção unicamente sobre o que vem desenvolvido a nível nacional
na área de Física. A razão para esta escolha não é outra a não ser verificar
as tendências neste panorama esperando, talvez muito ambiciosamente, que
este trabalho possa contribuir com este cenário, seja no campo metodológico
ou no campo das ideias, fomentando o debate.

6Podemos citar a título de exemplos as produções Critical Analysis of Science Text-
books, Nature of Science in General Chemistry Textbooks e Research and Pedagogy: A
History of Quantum Physics through its textbooks. Além disso, a temática dos livros ci-
entíficos foi recentemente (2012) abordada na seção Focus da revista ISIS com o título
“Textbooks in the sciences”. Nesta seção foram publicados os trabalhos The Secret Lives
of Textbooks de Marga Vicedo (VICEDOa, 2012); Translating Textbooks: Russian, Ger-
man, and the Language of Chemistry de Michael D. Gordin (GORDIN, 2012); Between
Training and Popularization: Regulating Science Textbooks in Secondary Education de
Adam R. Shapiro (SHAPIRO, 2012); Playing the Game: Psychology Textbooks Speak Out
about Love de Marga Vicedo (VICEDOb, 2012) e A Tale of Two Textbooks: Experiments
in Genre de David Kaiser (KAISER, 2012)
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2.2.3.1 Tendências nacionais na pesquisa sobre o livro didático de
Física

No sentido mais amplo, notamos algumas leituras ou percursos obrigatórios
no que diz respeito à temática de livros e manuais constituindo os trabalhos
de Chervel e Choppin alguns desses percursos. Em relação à pesquisa sobre
livros de física no Brasil, encontramos um ponto de partida nos anos 2000;
não porque antes não se tenha abordado os manuais como objetos de estudo,
mas porque as produções são pouco numerosas e se encontram dispersas
temporalmente. Como exemplo, após buscas no banco de dados da CAPES
utilizando as palavras-chave “livro didático”, “livro didático de física” e “ma-
nual de física” nos anos entre 1987 e 1991 não encontramos nenhum trabalho
sobre a temática. Nos seguintes, encontramos7: Física, Pedagogia e Poder:
uma análise histórica dos livros didáticos de Física (1940–1980) de Wilson
Rocha de Almeira (1992); Que física ensinar no 2o grau? Elementos para
reelaboração do conteúdo de Luis Paulo de Carvalho Piassi (1995); A Física
e os livros: Uma análise do saber físico nos livros didáticos adotados para o
ensino médio de Wagner Wuo (1999).

Os resultados da nossa busca após o ano 2000 nos revelam um quadro
muito diferente: sessenta e duas teses e dissertações publicadas8. É curioso
notar que apenas no ano de 2018 houve o mesmo número de publicações
que entre os anos de 1987 a 2000. Em 2000 ocorre a publicação referente
ao trabalho de mestrado de Wagner Wuo A Física e os livros: Uma análise
do saber físico nos livros didáticos adotados para o ensino médio. Este livro
parece ser um marco inicial na pesquisa sobre os manuais de física no Brasil,
citado por muitos outros autores em suas produções.

2.2.3.1.1 A Física e os livros: Uma análise do saber físico nos li-
vros didáticos adotados para o ensino médio
Em seu estudo, Wuo seleciona 39 (trinta e nove) manuais de física que variam

7Também se destacam as obras O que sabemos sobre os livros didáticos para o ensino de
ciências no Brasil de Hilário Fracalanza (1993) e O professor de ciências naturais e o livro
didático de Nadir Castilho Delizoicov (1995) que, embora não versem sobre os manuais de
física, são referências sobre o livro didático na área de ciências.

8A lista das produções pode ser encontrada no Apêndice A.
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entre os anos de 1929 a 1997 colocando como objetivo investigar o conteúdo
dos livros considerando “o grau da relação entre o saber físico dos livros e a
física, além de elementos que indiquem qual formação científica estaria sendo
privilegiada” (p.21). A fim de proceder com sua investigação, o autor seleci-
ona dezessete categorias que se mostraram mais relevantes de um universo de
mais de duas dezenas possíveis (p.47) a fim de classificar os livros em quatro
conjuntos. Os aspectos a serem analisados ao longo de sua pesquisa são:

• Número de volumes em cada obra
• Início da mecânica: cinemática, força e outros
• Introdução matemática
• Referências históricas
• Relações com o cotidiano
• Aplicações tecnológicas
• Tônica em casos particulares
• Observações e experiências
• Grau de ilustrações
• Caráter inovador
• Exercícios resolvidos
• Exercícios propostos
• Problemas mais elaborados
• Leituras extras
• Relatividade de Galileu
• Relação interdisciplinar
• Resumo

(WUO, 2000, p.47)

Embora não dê explicações detalhadas sobre a coleta de seus dados, o
autor problematiza a questão de que nas pesquisas sobre o livro de física de
sua época apenas são examinados “elementos de conteúdo conceitual e lógico,
sem considerar a ideia de ciência que está sendo passada” (p. 36), colocando
a temática do livro didático como:

[...] uma área não devidamente explorada e cuja investigação poderia con-
tribuir para outros estudos de maior aprofundamento e abrangência sobre a
questão do ensino de ciência. Acredita-se que um estudo nessa área possa
colaborar com as discussões associadas às atividades de confecção dos pro-
gramas escolares, apresentação da matéria em sala de aula, para a formação
de professores de física e outras (WUO, 2000, p.36–37)
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Vemos no trabalho de Wuo, a exemplo do trecho acima, um objetivo
específico em contribuir com o ensino da física em sala de aula e com a
formação de professores. Em relação ao seu objetivo mais geral, o autor
busca:

[...] investigar a dimensão curricular e metodológica dos livros, como estão
organizados os conceitos, as leis, as teorias, bem como a consideração da
posição do homem criador da cultura científica (p.37).

A fim de corresponder com esses objetivos, a metodologia escolhida é a
análise de conteúdo tendo por meta (p.41) tornar um pouco mais inteligível
a complexidade intrínseca da questão, “procurando-se manter a distância
de qualquer simplificação do tipo reducionista e considerar a diversidade de
faces que o problema manifesta”.

Nessa linha, são explicitadas as questões que nortearam seu trabalho: (1)
Como se manifesta nos livros escolares de física o processo de conversão ou
transposição didática do saber? (2)Que relação de aproximação/afastamento
a matéria disposta nesses livros guarda com o saber científico? (3) Há um
núcleo básico nessa física para o ensino?; (4) Quais as sugestões de atividades
pedagógicas os livros proporcionam? (5) Como os livros consideram os sujei-
tos elaboradores da física na relação com outros sujeitos e com os objetos da
física? (6) Quais os aspectos, do ponto de vista da cultura científica, estão
sendo levados em conta pelos autores? (7) Estão sendo contemplados aspec-
tos históricos e filosóficos relativos à ciência? e (8) Qual o conteúdo do saber
que está sendo perdido? Além disso, na sua abordagem metodológica o autor
dividiu os livros “mais recentes” (os compreendidos entre a década de 1980
e o final da década de 1990) em quatro grandes grupos de modo que apenas
uma obra por grupo fosse entendida como sua representante. Em seguida,
foi feita uma análise dos grupos dos livros – tendo como referência o livro es-
colhido como representante – de acordo com os quesitos: (a) Abrangência do
conteúdo; (b) Apresentação de conceitos da mecânica; (c) A noção de ciência;
(d) Recursos didático-pedagógicos e (e) outras caraterísticas metodológicas.

Na nossa visão, o escopo do trabalho impossibilita uma abordagem que
não seja, pelo menos parcialmente, reducionista. Neste sentido, citamos que
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os livros cujas datas variam entre as décadas de 1930 e o final da década de
1970 só são analisados de maneira superficial e seus resultados apresentados
como forma de comentários, a exemplo de:

Nos livros do início do século, a organização dos capítulos começa com noções
fundamentais, estabelecendo-se em seguida uma sequência de aplicações dos
conceitos, num processo descritivo para um grande número de máquinas e
equipamentos, apresentando poucos exercícios e problemas (algumas obras,
como a de Lourenço (1941), não trazem exercícios nem problemas). É notá-
vel o número de equipamentos, situações e objetos tecnológicos analisados.
O livro de Nobre (1929) traz 928 figuras, cada qual representa um tipo de
equipamento (ou variantes) e muitas descrições não são acompanhadas de
figuras. Por exemplo, ao tratar da massa, são apresentadas e analisadas seis
tipos de balança (p.101), no capítulo sobre máquinas pneumáticas e bombas
hidráulicas (pp. 221–34), há cinquenta figuras descrevendo um grande nú-
mero de máquinas e esquemas diferentes. Esses livros estavam mais próximos
dos manuais de física aplicada à tecnologia do que das monografias clássicas
de física, lembrando muitas das enciclopédias científicas que surgiram a par-
tir da década de 60, numa época em que o livro didático de física não trazia
essa coleção de informações.
As propostas de atividades experimentais complementares são encontradas
também em livros mais antigos; em Pereira (1944) há 45 experiências (tra-
balhos práticos), algumas das quais de concepção bem simples, lembrando
as das obras mais recentes. (WUO, 2000, p.96).

Além disso, podemos citar como argumentos: a grande quantidade de obras –
quatro dezenas de livros dispersos em um cenário temporal de setenta anos–,
a necessidade de classificar os livros em grupos tomando como base a ideia de
“obras representantes” e a abstração destes livros de um panorama histórico.
Uma vez que um dos objetivos explícitos da obra é verificar “qual formação
científica estaria sendo privilegiada” (WUO, p.21), os procedimentos de in-
vestigação não podem se limitar ao plano dos conteúdos trazidos nos livros,
prescindindo do contexto sócio–político em que esses livros se encontravam
e das funções ora desempenhadas por eles.

De modo geral, apesar das críticas à obra de Wuo, consideramo-la um
ponto de inflexão na história da pesquisa sobre os livros didáticos de física
no Brasil. Este fato decorre não pelo impacto de seus resultados, mas por ter
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servido de inspiração e de guia metodológico para muitos dos trabalhos que
o sucederam quando nenhum guia semelhante existia no cenário nacional.

2.2.3.2 A dicotomia história X conteúdo no cenário nacional

Na impossibilidade de fazer uma análise, ainda que superficial, cobrindo as
sessenta e duas produções constantes no Apêndice A, revisamos os estudos
que têm por objeto os mesmos livros ou o mesmo período histórico em que
nossa pesquisa se inscreve. São eles: O ensino da astronomia nos livros
didáticos de cosmografia do início do século XX (SIMO, 2016); O ensino da
física moderna nos livros didáticos do início do século XX (MARTINS, 2014);
Livros didáticos de física do século XX: estudo preliminar sobre concepções de
ciência e ensino (FLORES, 2010) e A imagem impressa e Ciência: ilustrações
em livros didáticos de física (séculos XIX e XX) (TAVARES, 2005).

2.2.3.2.1 O ensino da astronomia nos livros didáticos de cosmo-
grafia do início do século XX (SIMO, 2016)
Em seu texto, Simo demonstra grande importância à parte histórica em seu
trabalho, buscando fazer uma reconstituição histórica “dos primórdios do en-
sino da astronomia no Brasil”. Para isso, parte da vinda dos jesuítas e da
Companhia de Jesus ao Brasil (1549), passa pelas reformas pombalinas (1759
e 1772), pelo Primeiro Reinado (1822–1831), pela fundação do Colégio Pedro
II (1837) chegando às reformas Francisco Campos (1931) e Gustavo Capa-
nema (1942). O percurso de quase quatrocentos anos é feito baseando-se
nos trabalhos de (ALMEIDA JUNIOR, 1980), (VECHIA, LORENZ, 1998),
(SOUZA, 2008) e (HOSOUME, LEITE, CARLO, 2010).

Também demonstra preocupação na sua pesquisa acerca da constituição
das disciplinas escolares, tendo como objetivo “analisar o ensino de Astro-
nomia no início do século XX a partir da disciplina de Cosmografia, tendo
como principal fonte os livros didáticos desta disciplina” (p.46).

Como metodologia, escolhe a análise do conteúdo dividindo o trabalho
em fases. Na primeira foram identificados os conteúdos de astronomia nos
livros, agrupando-os em sete categorias diferentes. Na segunda, foi feito o
trabalho de análise das obras frente às categorias escolhidas.
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Os resultados de seu trabalho dizem respeito ao modo como o ensino era
estruturado a partir do dos programas de ensino do Colégio Pedro II e, no
campo didático, os fatos de que “a visão de universo no período estudado
limitava-se à ideia de um universo fechado, finito, esférico e composto pela
Via Láctea com suas estrelas e nebulosas” (p.136) e “os livros didáticos ti-
nham um enfoque conceitual no tratamento dos conteúdos da Astronomia,
utilizando para suas explicações a descrição de fenômenos, experimentos e
equipamentos” (p.139) .

2.2.3.2.2 O ensino da física moderna nos livros didáticos do início
do século XX (MARTINS, 2014)
A autora se preocupa tanto com o exame de aspectos históricos quanto aque-
les relativos ao conteúdo e há certo sucesso quanto à distribuição dos temas
na sua pesquisa. Também se manifesta como preocupação da autora a pouca
representatividade dos trabalhos que realizam pesquisas históricas no campo
da física no brasil (p.31).

Os dois primeiros capítulos ocupam-se, respectivamente, com a questão
do livro didático como fonte material histórica e com o ensino de física tal
como era conduzido no colégio Pedro II tendo como referência os trabalhos de
(CHOPPIN, 2004), (VECHIA, LORENZ 1998), (GHIRALDELLI JUNIOR,
2009) e (SAMPAIO, 2004).

Os capítulos seguintes se concentram na delimitação do estudo – seleção
de obras, características das obras e delineamento de categorias de análise
– e na análise propriamente dita à luz das categorias escolhidas. Seus re-
sultados apontam que a física moderna era tratada a partir de uma forte
base experimental e de aplicações tecnológicas nestes livros, apontando para
a necessidade de serem feitas mais pesquisas tendo os livros didáticos como
objeto de estudo.

2.2.3.2.3 Livros didáticos de física do século XX: estudo prelimi-
nar sobre concepções de ciência e ensino (FLORES, 2010)
No trabalho de Flores, há uma predileção visível pelo campo da história.
Embora seu objetivo seja “procurar relacionar o pensamento científico ao
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pensamento filosófico permeado nos livros de ensino de física” (p.1) o autor
tenta concatenar ideias e discussões que variam entre os campos da psicolo-
gia, da filosofia, da pedagogia e do ensino de física; este último parecendo
ficar em posição de menor destaque em relação às outras áreas.

Para tal, escolhe analisar como o conteúdo do “calor” é trazido nos livros
da época – a escolha do tema e os pontos de vista sob os quais o tema será
analisado não são explicitados. Sua investigação a esse respeito, contudo,
acaba ficando no plano da generalidade, limitando-se a comentar pequenos
trechos de cada livro abordado. Como exemplo, destacamos o fato que o au-
tor utiliza uma única frase para analisar o conceito de calor no livro de Oscar
Bergstrom Lourenço. A esse respeito, comenta: A definição de calor, nesta
publicação mostra um conceito físico mais próximo de parâmetros modernos.
(p.48), apresentando, a seguir, a definição dada pelo autor. Assim como
no trabalho dos outros autores, à parte sua inclinação pessoal pelo contexto
histórico, pouca ênfase foi dada na busca a fontes primárias.

2.2.3.2.4 A imagem impressa e Ciência: ilustrações em livros di-
dáticos de física (TAVARES, 2005)
Embora Tavares não se proponha a analisar um conteúdo específico de física
existe um equilíbrio entre as partes histórica e conteudística, que se inter-
penetram. Seu objetivo maior é analisar as imagens impressas em livros
didáticos de ciências publicados entre o século XIX e início do século XX.
Tem relevante importância na sua investigação a interação entre as concep-
ções científicas retratadas nas imagens e as possibilidades técnicas da sua
elaboração. A esse respeito, destaca o realismo das figuras frente à visão da
ciência no século XIX e a contribuição dessas imagens no ensino da ciência
à luz da corrente positivista difundida no Brasil.

O autor destaca, ainda, a importância tanto das –então modernas– téc-
nicas de gravura, como a xilografia de topo; quanto do papel da reprodução
de figuras que constavam em manuais já consolidados. A difusão dessas ima-
gens, segundo o autor, alavancou uma certa concepção de ciência durante
estes séculos influenciando, inclusive, as obras dos dois autores a que nos
propusemos a analisar.
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2.2.4 A indissociabilidade do caráter histórico das pes-
quisas sobre o livro didático

O diálogo entre o ensino de física e a sua história no Brasil cresceu sobrema-
neira a partir dos anos 20009. A exemplo dos trabalhos aqui mencionados
cada vez mais pesquisadores de origens diferentes têm voltado a atenção para
essa integração, o que faz com que as perspectivas de análise sejam múltiplas.
Ressalte-se que cada pesquisa acima delineada teve sua própria metodologia
no que concerne à avaliação dos conteúdos dos livros, confirmando o posicio-
namento dos críticos da área sobre a ausência de metodologas específicas. É
importante ressaltar que, assim como os trabalhos que mencionamos, o nosso
também se encontra sujeito às mesmas críticas.

Em relação à parte histórica, à exceção dos livros que se propõem a ana-
lisar, os autores não recorrem a fontes primárias. Parece-nos que a história
é evocada nestes estudos a título de contextualização. A nosso ver, deve-se
atribuir a ela um papel central na pesquisa. Mais do que permitir entender
o “contexto” em que esses manuais são desenvolvidos, ela tem um caráter
epistemológico estruturante na medida em que nos permite entender por que
esses livros“são como são”?

Como consequência desta interpretação, os pesquisadores acabam recor-
rendo a fontes secundárias – em alguns casos às mesmas fontes secundárias
– impedindo a circulação e oxigenação de ideias no campo. Já que os mes-
mos trabalhos são consultados, chega-se via de regra às mesmas conclusões.
Como exemplo, somos capazes de encontrar algumas asserções de caráter
quase dogmático sendo propagadas nas pesquisas por meio de citações que
parecem ganhar credibilidade à medida que vão sendo citadas. É o caso da
afirmação:

Essa descrição detalhada de equipamentos científicos utilizados na investiga-
ção da natureza é comum em livros didáticos do período, visto que tais equi-
pamentos não existiam nas escolas de ensino secundário no Brasil, tornava-se
imprescindível a descrição detalhada dos mesmos (SIMO, 2016, p.137)

9Apesar de só termos apresentado quatro trabalhos que têm em seu escopo um caráter
histórico, há muitos outros que o têm mas não o explicitam em seus títulos, o que faz com
que sejam mais difíceis de serem encontrados em uma busca como a que fizemos.
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Na obra citada, esta afirmação aponta como referência os estudos de
(WUO, 2000); (NICIOLI JUNIOR, 2007) e (MARTINS, 2014). Apesar de
extensa pesquisa, a única constatação de que tais equipamentos não existiam
nas escolas secundárias no Brasil parece ser a coocorrência dessas mesmas
fontes em outros estudos. Encontramos, no entanto, pesquisas que mos-
tram um cenário diferente. É o caso dos trabalhos: Instrumentos de ensino
de valor histórico e seu papel no ensino secundário no Brasil (1931 – 1961)
(BARRETO, 2014); O conjunto de objetos de ensino do laboratório de Física
do Colégio Pedro II (FERREIRA, GRANATO, BRASIL, CALVÃO, 2010)
e A coleção de instrumentos antigos do laboratório de física da escola es-
tadual Bento de Abreu de Araraquara (SP) (ZANCUL, 2010). Este último
atesta que não só existiam tais equipamentos nas escolas, mas que há grande
probabilidade de terem sido manipulados:

A maior parte dos instrumentos que tem alguma inscrição de fábrica foi pro-
duzida na Europa pelos fabricantes Les Fils D’émile Deyrolle, da França, e
por Max Kohl Chemnitz, da Alemanha. Há alguns aparelhos cuja etiqueta
de fábrica tem a inscrição MARS e outros poucos da marca alemã Koehler &
Volckmar, além de instrumentos fabricados no Brasil por Franz Sturm (SP)
e por Meister Irmãos (RJ). Uma parte dos instrumentos não tem qualquer
sinal que permita identificar o nome do fabricante. Em todos eles é possível
verificar a alta qualidade da fabricação e o uso de materiais de grande dura-
bilidade como ferro e madeira de lei.
Alguns instrumentos têm pequenos sinais de desgaste, algumas partes que-
bradas ou em falta, restos de etiquetas amareladas, com registros de nomes
feitos a mão. Tais marcas indicam que, em alguma ocasião, houve manipula-
ção, porém, como a maior parte das peças está em bom estado de conservação
isso pode indicar sua pouca utilização. (ZANCUL, 2010, p.151)

Terminamos este capítulo tendo como ideia principal a recorrência ao ob-
jeto da epígrafe que o abre: as investigações sobre os manuais não se podem
limitar unicamente aos conteúdos internos à própria disciplina da qual eles
constituem a materialização. As pesquisas que têm livros didáticos como
objeto de estudo são, natural e obrigatoriamente, pesquisas históricas dado
que eles são objetos culturais e de difusão de ideias implícitas ou explícitas e
não podem ser abstraídos do tempo em que foram idealizados, materializados
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e consumidos. Por este motivo, defendemos a inserção dos manuais em um
panorama cultural e socioeconômico mais amplo baseado nas políticas pú-
blicas que os regiam à luz das fontes primárias disponíveis. A esse respeito,
entendemos que a recorrência a fontes primárias não garante a transparência
dos acontecimentos tal como se deram. Tampouco existe uma seleção única
de documentos específicos a determinada finalidade. No caso de nossa in-
vestigação, como já mencionado no capítulo de abertura deste trabalho, os
documentos se encontram dispersos em muitos locais e arquivos diferentes
de modo que a impossibilidade de sua exaustão não incorre em empecilho na
nossa pesquisa. Nosso intuito é contribuir com a construção da memória da
disciplina escolar de física no Brasil esperando que outros trabalhos possam
vir a encontrar utilidade nas informações aqui trazidas ou na metodologia
empregada.

Com esta finalidade, um arquivo que terá especial relevância em nossa
pesquisa é o Arquivo do então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Ca-
panema, mantido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O acervo contém
materiais que versam desde a expansão do ensino industrial, passando pelos
primeiros congressos educacionais e chegando até a instituição de novas fa-
culdades e cursos durante sua gestão. Em nossa reconstrução, terão destaque
os documentos relativos ao Plano Nacional da Educação10, à Comissão Naci-
onal do Livro Didático11 e à Reforma do Secundário12, perfazendo um total
de mais de 1.000 páginas de documentos analisados. O capítulo seguinte traz
comentários relativos a esses documentos. Em sua redação a tônica histórica
terá como fio condutor a seguinte sequência:
a) Breves comentários sobre as reformas educacionais anteriores;
b) A Reforma Capanema e a nacionalização do ensino;
c) A Comissão Nacional do Livro Didático;
d) A Física na Reforma.

10Pasta GC 1934.05.19.
11Pasta GC 1938.01.06.
12Pasta GC 1935.01.04.
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A Reforma Capanema e suas
políticas de controle do livro
didático

Entre as coisas passadas [...] que,
parece, deixaram de comandar o
presente, vamos considerá-las, por
esse motivo inúteis à sua
compreensão? Seria esquecer que
não existe conhecimento verdadeiro
sem uma certa escala de
comparação.

(Marc Bloch, 1944, p.65)

Trazemos neste capítulo uma breve reconstrução histórica sobre o período
em questão dando ênfase às políticas de criação de comissões de livros didáti-
cos e à reforma educacional ocorrida em 1942. São apresentadas nesse recorte
informações imprescindíveis para que se entenda a proposta desta tese; nessa
linha, o texto se apoia predominantemente, mas não exclusivamente, em fon-
tes primárias disponíveis à análise. Tais fontes compreendem: documentos
do Arquivo Gustavo Capanema (CPDOC-FGV), decretos, periódicos, Diá-
rios Oficiais e Constituições da época, bem como o arquivo digital da base
de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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3.1 Breves comentários sobre as reformas edu-
cacionais anteriores

O Brasil já contava, até o final da década de 1930, com dezenas1 de reformas
educacionais - todas em âmbito regional - motivadas pela necessidade de se
educar o indivíduo para uma sociedade livre. Estas reformas foram impulsi-
onadas: pelo crescimento da população ocasionado pela imigração devido à
Primeira Guerra, pelos altos índices de analfabetismo, pela necessidade de se
criar mão de obra qualificada para o trabalho, pelo crescimento dos centros
urbanos e pelo desenvolvimento da indústria e dos serviços (BOMENY, 2009,
p.1). As mudanças significativas, no entanto, só começariam a entrar em cena
após a Revolução de 1930 (DALLABRIDA, 2009, p.186), ocasião em que foi
criado o Ministério da Educação e Saúde (MES)2 no governo provisório de
Getúlio Vargas. O primeiro nome a ocupar a cadeira do Ministério foi jus-
tamente o de Francisco Campos, que já liderara um movimento educacional
em Minas Gerais entre os anos de 1927 e 1928. Sua principal iniciativa foi
a reorganização do aparato educacional secundário naquela que viria a ser a
primeira Reforma escolar de caráter nacional. O projeto de Campos, à seme-
lhança daquele levado a cabo em Minas Gerais, teve como marco referencial
os ideais escolanovistas em oposição àquele que considerava um sistema de
“receptividade passiva” ao qual os estudantes eram expostos. Em sua carta
de exposição de motivos a Getúlio Vargas (Apêndice B), Campos critica
severamente o então sistema vigente de educação chegando a caracterizá-lo
como “uma chancelaria de exames” e “um curso de finalidade exclusivamente
utilitária” despido de finalidade educativa. Em suas palavras:

[...] o ensino secundário é um simples curso de passagem e um mero sistema
de exames, destituído de virtudes educativas e reduzido às simples linhas

1Algumas delas são: Reforma Benjamin Constant, Epitácio Pessoa, Rivadávia Correia,
Carlos Maximiliano, Sampaio Dória, Carneiro Leão (RJ), Lourenço Filho, Rocha Vaz, Góis
Calmon, Francisco Campos e Mário Casassanta (MG), Carneiro Leão (PE) e Reforma do
Distrito Federal.

2Decreto N. 19.402 de 14 de novembro de 1930 - Cria uma Secretaria de Estado com a
denonimação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública.
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essenciais de sua estrutura estreitamente pragmática e utilitária de instru-
mento de acesso aos cursos superiores.

Com vistas a distanciar-se desta concepção instrumentalista de ensino,
Campos defende a Reforma como maneira de instituir um conjunto de atitu-
des e habilidades consideradas desejáveis à convivência em sociedade. Neste
prisma, coloca a finalidade precípua da reforma como compreendendo:

[...] a formação do homem para todos os grandes setores da atividade na-
cional, construindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e
comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a tomar em qualquer
situação as decisões mais convenientes e mais seguras. Muito de propósito
atribuo ao ensino secundário a função de construir um sistema de hábitos,
atitudes e comportamentos ao invés de mobiliar o espírito de noções e de
conceitos, isto é, dos produtos acabados, com os quais a indústria usual do
ensino se propõe a formar o stock dos seus clientes.
(CAMPOS, 1931)

Trazida no Decreto 18.890 de 18 de abril de 1931 e, mais tarde, consoli-
dada no Decreto 21.241 de 4 de abril de 1932, esta reforma tratava especifi-
camente da nova configuração do ensino secundário, da estruturação de um
novo procedimento de avaliação discente e do sistema de inspeção escolar.
Como parte da reconfiguração do ensino secundário, Campos propõe orga-
nizar as disciplinas do currículo, programas e processos didáticos de modo a
ampliar a carga horária escolar argumentando:

[...] um ensino que tenha por base a memorização, por fim a comunicação
de noções, de conceitos e fórmulas, um ensino, finalmente que considere
o espírito como um frigorífico destinado a conservar o material morto de
categorias, fórmulas e soluções, pode ser ministrado em tempo muito mais
curto do que aquilo que tem por fim desenvolver e alargar o espírito, ensinar
e exercer os processos de aquisição, fazer funcionar os conceitos3 propondo
problemas e questões, em cujo contexto tenham oportunidade de entrar em
ação, um ensino, finalmente, que se proponha desenvolver-se sobre bases
dinâmicas, no seguro pressuposto de que só se aprende o que se pratica.

3O Ministro refere-se a esta concepção de ensino pela expressão “Educação funcional”.
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Com este efeito em mente, a primeira novidade da reforma trazida nas
disposições iniciais do decreto visava a seriar os currículos em dois cursos
distintos: o fundamental compreendendo cinco anos de estudo e o comple-
mentar, com dois. O curso fundamental foi proposto de acordo com a seguinte
distribuição:
1o série: Português, Francês, História da civilização, Geografia, Matemá-
tica, Ciências físicas e naturais, Desenho, Música (Canto orfeônico).
2o série: Português, Francês, Inglês, História da civilização, Geografia, Ma-
temática, Ciências físicas e naturais, Desenho, Música (canto orfeônico).
3o série: Português, Francês, Inglês, História da civilização, Geografia, Ma-
temática, Física, Química, História Natural, Desenho.
4o série: Português, Francês, Latim, Alemão (facultativo), História da civi-
lização, Geografia, Matemática, Física, Química, História natural, Desenho.
5o série: Português, Latim, Alemão (facultativo), História da civilização,
Geografia, Matemática, Física, Química, História natural, Desenho.

Ao longo dos dois anos do curso complementar, requisito para matrícula
nos institutos de ensino superior, os alunos seriam introduzidos aos conteú-
dos de alemão (ou inglês), latim, literatura, geofísica e cosmografia, história
da civilização, matemática, física, química, história natural, biologia geral,
higiene, psicologia e lógica, sociologia, noções de economia e estatística, his-
tória da filosofia e desenho. Estas disciplinas seriam organizadas no currículo
de acordo com a escolha profissional do aluno dentre as seguintes seções: (i)
curso jurídico, (ii) cursos de medicina, farmácia e odontologia e (iii) cursos
de engenharia e odontologia. A disciplina de física, contudo, seria obriga-
tória apenas nos casos em que os alunos pleiteassem uma vaga nos cursos
superiores de medicina, farmácia, odontologia, engenharia ou arquitetura.

À parte as duras críticas tecidas ao ensino então em voga e a pretensa
“educação funcional”4 a que Campos se refere em sua carta de exposição de

4“Na educação funcional, a única cujos processos não deformam ou esterilizam o espírito
da juventude, tem-se por adquirido um conceito quando este funciona na oportunidade
certa e com precisão e segurança, quando somos capazes de praticá-lo, isto é, de servimo-
nos dele como instrumento.”

44



Capítulo 3. A Reforma Capanema e suas políticas de controle do livro didático

motivos à reforma, vemos que na prática o ensino foi reestruturado de modo
a continuar uma formação propedêutica para o ensino superior, configurando
uma educação “para as elites”. Este caráter é reforçado pelo fato de apenas
o curso complementar garantir o acesso aos cursos superiores, ao contrário
da educação profissional. Nas palavras de Moraes (1992, p.303): a reforma
de Francisco Campos acabou por estabelecer na prática seu antigo projeto
de educação diferenciada, uma “educação para pensar” e outra “para produ-
zir”. A escola passava a ser um espaço para quem poderia passar sete anos
adquirindo formação. Este fato é corroborado tanto pelo caráter conteudista
do currículo quanto pelo rígido sistema de avaliação discente; o qual, pela
primeira vez em uma reforma, ganhava abrangência e padronização a nível
nacional.

Como garantia de padronização do ensino, o decreto colocava o Colégio
Pedro II como estabelecimento oficial de ensino. As outras escolas, a ele
equiparadas, deveriam ser submetidas à inspeção escolar e seus programas
de ensino, idênticos aos do Colégio Pedro II. Neste sentido, pode-se dizer que
a Reforma Campos foi bem-sucedida em oficializar procedimentos adminis-
trativos e pedagógicos aos estabelecimentos de ensino nacionais, uma vez que
até o ano de 1933 - apenas dois anos após a instituição da reforma - dos 32.430
estabelecimentos escolares existentes, somente 8.242 não se encaixavam no
ensino padronizado preconizado pela reforma (Figura 3.1).

De fato, o decreto homogeneizou processos, datas de admissão, férias e
avaliações discentes. A carga horária escolar, por exemplo, deveria incorrer
em um mínimo de 20h e um máximo de 28h semanais de aulas, sendo este o
primeiro instrumento legal a tornar a frequência escolar obrigatória. Antes
da reforma, os alunos escolhiam o liceu em que prestariam os exames parci-
ais e as famílias de maior renda contratavam preceptores para ensinar seus
filhos, sem que esses fossem obrigados a frequentar aulas (DALLABRIDA,
2009, p.185). Na nova redação, o aluno cuja frequência não atingisse a três
quartos da totalidade das aulas na respectiva série seria impedido de realizar
os exames correspondentes. Embora os exames hoje não estejam mais vin-
culados à frequência escolar, curiosamente nove décadas após a instituição
deste decreto, essa taxa de permanência continua inalterada.
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Unidades Políticas 

UNIDADES ESCOLARES 

 

 

Total 

 

Segundo  

o grau do ensino 

Segundo a 

padronização do 

ensino 

Segundo o 

destino do ensino 

Ensino 

elementar 

Ensino 

secundário 

Ensino 

superior 

Ensino 

oficial 

Ensino 

livre 

Civil Militar 

Distrito Federal 1 453 1 089 215 149 612 841 1 403 50 

Alagoas 601 582 15 4 418 183 601 ----- 

Amazonas 1 052 1 033 14 5 887  165 1 052 ----- 

Baía 1 789 1 723 50 16 1 474 315 1 786 3 

Ceará 913 879 26 8 810 103 912 1 

Espírito Santo 839 822 16 1 735 104 839 ----- 

Goiaz  420 400 17 3 345 75 420 ----- 

Maranhão 674 650 18 6 529 145 674 ----- 

Mato Grosso  324 310 12 2 248 76 324 ----- 

Minas Gerais 3 990 3 700 233 57 3 133 857 3 989 1 

Pará  1 057 1 023 25 9 769 288 1 056 1 

Paraíba 743 723 18 2 581 162 743 ---- 

Paraná 1 134 1 089 33 12 1 021 113 1 131 3 

Pernambuco 2 095 1 987 84 24 1 392 703 2 094 1 

Piauí  227 213 11 3 164 63 227 ----- 

Rio de Janeiro 1 694 1 612 67 15 1 385 309 1 691 3 

Rio Grande do Norte  494 473 18 3 325 169 493 1 

Rio Grande do Sul 4 640 4 488 110 42 3 322 1 318 4 637 3 

Santa Catarina  1 807 1 778 24 5 1 238 569 1 806 1 

São Paulo 5 932 5 365 496 71 4 361 1 571 5 928 4 

Sergipe 468 455 11 2 362 106 468 ----- 

Território do Acre 84 83 1 ----- 77 7 84 ----- 

Brasil 32 430 30 477 1 514 439 24 188 8 242 32 358 72 

Fonte: Anuário estatístico do Brasil, Ano II- 1936, p.321 

Figura 3.1: Relação das Unidades escolares por estados e Distrito Federal
segundo diferentes aspectos.
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Como maneira de garantir a qualidade de ensino nos estabelecimos ofi-
cializados ou equiparados foi instituída em caráter permanente no Decreto
18.890 a organização da inspetoria escolar. Os inspetores seriam divididos
por áreas de acordo com as seções:

Seção A (Letras) : Línguas (português, francês, inglês, alemão e latim)
e literatura.

Seção B (Ciências matemáticas, físicas e químicas) : Matemática,
Física, Química, Geofísica e Cosmografia e Desenho.

Seção C (Ciências biológicas e Sociais) : Geografia (política e eco-
nomia), História da Civilização, História Natural, Biologia Geral e Higiene,
Psicologia e Lógica, Sociologia e Noções de Economia e Estatística.

Como consta no documento legal, caberia aos inspetores remeter mensal-
mente ao Departamento Nacional de Ensino um relatório minucioso e con-
fidencial sobre os trabalhos realizados em cada série e disciplina, além de
duas vezes ao ano enviar uma apreciação sobre a qualidade do ensino, méto-
dos adotados, assiduidade de professores e alunos e sugestões sobre futuras
providências a serem tomadas. Por mais que não seja objeto direto deste
trabalho, é interessante lembrar que o sistema de inspeção idealizado por
Campos fracassou por muitos motivos. O primeiro deles, segundo Geraldo
Bastos Silva (ANO), devido à falta de “um amplo pensamento pedagógico
capaz de imprimir unidade aos nossos esforços em matéria de educação”
(p.59), além da falta de “formação regular de inspetores dotados de preparo
pedagógico efetivo e conhecedores dos problemas da administração escolar”
(p.60). A esse respeito, a prática vigente era a de “interferência da política na
admissão dos inspetores, prolongando-se até sua efetivação independente de
formalidades e provas de capacidade técnica”. Ainda de acordo com Bastos
Silva (p.60) o principal motivo para a instituição de uma inspetoria perma-
nente foi aquele que, paradoxalmente, a relegou ao fracasso: o crescimento
desordenado do ensino secundário.

O último aspecto a que faremos alusão sobre a gestão e reforma lideradas
por Francisco Campos diz respeito ao pacto tecido com a Igreja Católica
(SCHWARTZMAN et. al, 2000, p.83-84; DALLABRIDA, 2009, p.189; MO-
RAES, 2000, p.232). Este pacto materializado pelo retorno do ensino religi-
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oso nas escolas, em oposição ao ensino moral e cívico, tinha como objetivo
angariar o apoio do setor religioso tão influente à época na sociedade. Se-
gundo Schwartzman, Bomeny e Costa, a Igreja deveria ser a responsável por
prover a ideologia de conteúdo moral sem a qual o novo regime não poderia
se instaurar. Em suas palavras:

Era indispensável [...] que houvesse símbolos a serem difundidos e cultuados,
mitos a serem exaltados e proclamados, rituais a serem cumpridos. A Igreja
Católica, se devidamente mobilizada, poderia proporcionar esses conteúdos,
símbolos e rituais a partir da religiosidade latente da população brasileira.
Para Francisco Campos, a incorporação da Igreja ao seu projeto político
parecia ser meramente instrumental, de conveniência, e não responder a uma
convicção ética e religiosa mais profunda. Estas diferenças de concepção
são claramente percebidas pelos católicos militantes nos primeiros anos de
Campos no Ministério da Educação[...] uma vez que elas se refletiam em um
controle muito mais intenso da educação por parte do Estado do que a Igreja
desejaria. (SCHWARTZMAN, BOMENY, COSTA, 2000, p.83-84)

Ainda de acordo com os autores, este pacto pode ser entendido como
tendo uma dimensão explícita e uma tácita. A primeira, manifestada na
aprovação das chamadas “emendas religiosas” pela Constituinte de 1934. A
segunda, na nomeação de Gustavo Capanema como Ministro da Educação e
Saúde, responsável por levar adiante os projetos educacionais à conveniência
dos interesses da Igreja. Com esta finalidade, os mecanismos de controle e
fiscalização, a exemplo daquele que fracassou no governo de Campos, também
serão uma constante na gestão de Capanema.

3.2 A reforma Capanema e a nacionalização
do ensino

Empossado em 1934, Gustavo Capanema esteve à frente do ministério em
uma época conturbada. Seu envolvimento com os setores mais conservado-
res da Igreja representados, principalmente, pelas figuras de Cardeal Leme,
Alceu Amoroso Lima, Padre Leonel Franca e Padre Arlindo Vieira fez com
que sua gestão enfrentasse uma tensão imanente entre os educadores liberais
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do movimento da Escola-Nova como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e
Lourenço Filho. Segundo Schwartzman (1985, p.165) o forte conflito ideoló-
gico entre estes setores não correspondia a uma oposição total, uma vez que
ambas as correntes defendiam um papel crescente do Estado5 no estímulo
e controle da educação nacional. Neste sentido, buscamos percorrer algu-
mas das políticas instauradas por Capanema à frente do Ministério a fim de
entender o papel de fato desempenhado pelo Estado no estabelecimento da
centralização e controle do aparato educacional.

Em carta de exposição de motivos a Getúlio Vargas (Apêndice C), Capa-
nema admite querer levar adiante o sistema decorrente da Reforma Campos.
Em seu texto, exalta o legado desta reforma, qual seja: o ensino secundário
não ser mais tratado como ponte para os estudos superiores, mas sim como
formador das jovens mentes.

A exemplo da anterior, a Reforma Capanema manteve a divisão do ensino
em dois ciclos: o primeiro denominado “ginasial” de duração igual a quatro6

anos; o segundo denominado “colegial” tendo dois cursos paralelos cada um
com duração de três anos e disponíveis a quem tenha concluído o estudo
ginasial. Os cursos do segundo ciclo eram divididos em “clássico” e “cien-
tífico”, não constituindo “dois rumos diferentes da vida escolar”, mas tendo
enfoques diferentes. No curso clássico, o aluno teria uma formação voltada à
formação intelectual, com ênfase no estudo das letras antigas e o científico,
no estudo das ciências. No entanto, qualquer aluno poderia prosseguir os es-
tudos em ensino superior independentemente da modalidade seguida no ciclo
colegial. Desta maneira, o percurso ginasial seria feito com a introdução das
discipinas: Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, Ciências natu-
rais, História geral, História do Brasil, Geografia geral, Geografia do Brasil,
Trabalhos manuais, Desenho e Canto orfeônico; enquanto os cursos científico
e clássico tratariam do seu aprofundamento.

As disciplinas pertinentes ao ensino clássico ou científico deveriam com-
5Com a aliança firmada entre Estado e Igreja, esta se mostrava muito mais disposta a

aceitar intervenções na educação desde que correspondessem à forma e aos conteúdos que
ela julgasse adequados.

6Esta mudança visava a tornar a educação secundária disponível a um número maior
de brasileiros.
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preender as áreas7: Português, Latim, Grego, Francês, Inglês, Espanhol,
Matemática, Física, Química, Biologia, História Geral, História do Brasil,
Geografia geral, Geografia do Brasil, Filosofia e Desenho. A seriação destas
matérias deveria obedecer à seguinte disposição:

No curso clássico:
1o série: 1) Português, 2) Latim, 3) Grego, 4) Francês ou Inglês, 5) Espa-
nhol, 6) Matemática, 7) História geral, 8) Geografia geral;
2o série: 1) Português, 2) Latim, 3) Grego, 4) Francês ou Inglês, 5) Espa-
nhol, 6) Matemática, 7) Física, 8) Química, 9) História geral, 10) Geografia
geral;
3o série: 1) Português, 2) Latim, 3) Grego, 4) Matemática, 5) Física, 6)
Química, 7) Biologia, 8) História do Brasil, 9) Geografia do Brasil, 10) Filo-
sofia.

No curso científico:
1o série: 1) Português, 2) Francês, 3) Inglês, 4) Espanhol, 5) Matemática,
6) Física, 7) Química, 8) História geral, 9) Geografia geral;
2o série: 1) Português, 2) Francês, 3) Inglês, 4) Matemática, 5) Física, 6)
Química, 7) Biologia, 8) História geral, 9) Geografia geral, 10) Desenho;
3o série: 1) Português, 2) Matemática, 3) Física, 4) Química, 5) Biologia,
6) História do Brasil, 7) Geografia do Brasil, 8) Filosofia, 9) Desenho.

A seriação obrigatória de disciplinas aliada à concepção de que o ensino
secundário não era um mero curso de passagem ao ensino superior cons-
tituíram o legado da reforma anterior que Gustavo Capanema trataria de
continuar em sua gestão. A essas causas o ministro credita a expressiva ex-
pansão do ensino, entre as décadas de 1930 e 1940, chegando a referir-se a ela
como uma “generalização do ensino secundário, antes ao alcance de poucos,
a todos os pontos do país”. Como exemplo, cita que no início da década
de 1930 havia menos de duzentas escolas no território nacional e em pouco
tempo este número já havia subido para quase oitocentas. Este resultado
pode ser encontrado abaixo nos quadros da evolução quantitativa do sistema

7O Decreto estipulava que as disciplinas em comum aos dois cursos fossem ensinadas
de acordo com um programa único, à exceção das matérias: Matemática, Física, Química
e Biologia, que deveriam ter programas diferenciados no curso científico; e a Filosofia, cuja
ênfase deveria ser mais ampla no curso clássico.
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educacional brasileiro entre os anos de 1933 e 1946 em termos de unidades
escolares (Figura 3.2) e em termos de número de alunos (Figura 3.3).

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Unidades escolares 1933 1936 1939 1942 1945 1946 (1) 

Ensino Primário 29 553 35 561 40 418 43 752 44 024 46 849 

Ensino Secundário 417 552 782 886 1 282 1 344 

Ensino doméstico (2) 332 440 567 873 65 54 

Ensino industrial (2) 133 154 148 196 1 368 1 480 

Ensino comercial 416 534 559 721 1 014 1 069 

Ensino artístico 325 512 547 660 815 832 

Ensino Pedagógico 328 425 382 372 539 535 

Ensino Superior 248 217 254 299 325 339 

Outros ensinos 678 715 880 1 552 1 936 1 978 

Total 32 430 39 110 44 537 49 311 51 368 54 480 

Fonte: Anuário estatístico de 1949, p.480, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Figura 3.2: Reprodução da evolução quantitativa do sistema educacional brasileiro entre
1933 e 1946 - (1) A alteração foi motivada pela mudança de critério na classificação de
alguns cursos.

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Matrícula geral  1933 1936 1939 1942 1945 1946 (1) 

Ensino Primário 2 221 904 2 749 090 3 205 753 3 336 225 3 496 664 3 736 760 

Ensino Secundário 66 420 107 649 155 588 199 435 256 467 279 508 

Ensino doméstico (2) 24 677 27 936 33 369 43 602 7 314 6 996 

Ensino industrial (2) 14 693 14 541  15 747 17 393 65 485  74 478 

Ensino comercial 20 343 31 665 45 932 67 672   90 768 87 590 

Ensino artístico 8 834 13 570 11 507 12 536 18 430 19 312 

Ensino Pedagógico 32 664 29 937 26 748 22 250 27 148 28 578 

Ensino Superior 24 166 26 732 21 235 21 425 26 757 28 404 

Outros ensinos 52 391 62 402 72 921 136 692 182 384 199 702 

Total 2 466 092 3 063 522 3 588 800 3 857 230 4 171 417 4 461 328 

Fonte: Anuário estatístico de 1949, p.480, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Figura 3.3: Reprodução da evolução quantitativa do sistema educacional brasileiro entre
1933 e 1946 em quantitativo de alunos.

A expansão sofrida pelo ensino secundário na gestão anterior serviria ao
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novo projeto como terreno fértil no sentido de renovação e elevação deste
nível de ensino no país. Ao contrário do ensino primário, cuja finalidade
constituiria adaptar o ser humano às exigências da sociedade, o secundário
deveria incutir nos adolescentes “uma sólida cultura geral” elevando-se a
consciência patriótica a fim de formar a elite do país. Com esta finalidade,
Capanema argumenta:

[...] o ensino secundário se destina à preparação das individualidades condu-
toras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores
dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e
atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar
habituais entre o povo. Ele deve ser, por isto, um ensino patriótico por
excelência, e patriótico no sentido mais alto da palavra, isto é, um ensino
capaz de dar aos adolescentes a compreensão da continuidade histórica da
pátria, a compreensão dos problemas e das necessidades, da missão e dos
ideais da nação, e bem assim dos perigos que a acompanhem, cerquem ou
ameacem, um ensino capaz, além disso, de criar, no espírito das geraçẽs no-
vas, a consciência da responsabilidade diante dos valores maiores da pátria,
a sua independência, a sua ordem, o seu destino.

Esta ideia ia ao encontro dos moldes preconizados por Vargas, pelo menos,
desde o ano de 1936 ao instituir o Plano Nacional de Educação. Este, previsto
no artigo 150, alínea a da Constituição de 1934 deveria compreender o ensino
de todos os graus e ramos, competindo à União fixar, coordenar e fiscalizar a
sua execução em todo o país. De maneira concreta, sua elaboração deveria ser
feita pelo Conselho Nacional de Educação ao qual também competiria sugerir
ao Governo as medidas que julgasse necessárias para a melhor solução dos
problemas educativos. Antes de sua plena elaboração, o ministro organizou
documento intitulado “Plano Nacional de Educação - Questionário para um
inquérito” publicado em 16 de janeiro de 19368 compreendendo cerca de
213 questões, destacando a necessidade da colaboração por parte de diversas
classes:

Dirige-se o questionário aos brasileiros - professores, estudantes jornalistas,
escritores, cientistas, sacerdotes,militares, políticos, profissionais das várias

8GC série g 1934.05.19 ft 37.
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categorias, - a todos quantos estejam convencidos de que a educação é o pro-
blema primeiro, essencial e básico da Nação e, por isso, a queiram orientada
no mais seguro sentido e dotada da melhor organização.

Essas questões versavam sobre características do ensino, desde os seus
princípios, passando pela sua organização, regimes, tipos de ensino, recursos
financeiros, entre muitos outros aspectos. O documento de que resultou o
questionário fora, finalmente, encaminhado a Getúlio Vargas em 18 de maio
de 1936 ao qual manifestou-se positivamente em carta a Capanema afirmando
representar a decretação do plano uma “providência das mais urgentes para
o país”. A instituição do PNE representava um movimento estratégico para
o governo, uma vez que era através da elevação da escolaridade das camadas
sociais e do desenvolvimento técnico-profissional mediante à padronização do
ensino e de suas metodologias que Vargas planejara dar início ao seu projeto
nacionalizante.

3.2.1 A nacionalização do ensino

Em referência ao projeto nacionalizante de Vargas, Oliveira Vianna redige
texto9 a Capanema em 1936, a respeito das suas convicções sobre o PNE.
No documento afirma que o plano tem objetivos que transcendem a mera
uniformidade dos programas, currículos e métodos de ensino, sendo neces-
sária a construção de um “espírito nacional brasileiro”. A construção da
nacionalidade deveria ser pensada sob dois prismas: o primeiro, de caráter
interno, a favor de intervenções centralizadoras de modo a incutir os inte-
resses nacionais na vida local10; e o segundo, de caráter externo, em prol da
independência econômica do Brasil em face de outras nações, “concentrando
em mãos brasileiras as grandes profissões e as grandes fontes de riqueza”.

Como meio de obtenção às finalidades acima, Vianna coloca o desenvolvi-
mento da educação técnico-profissional pautando-se, em especial, no caso do
ensino agrícola. A relevância do tema tinha como escopo elevar a capacidade
técnica do agricultor rural àquela dos povos ricos sob risco da perda de nos-

9Arquivo Gustavo Capanema CPDOC Pasta GC série g 1934.05.19 página 229.
10A exemplo do próprio Plano Nacional de Educação.
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sos monopólios naturais e, consequentemente, da progressiva eliminação do
Brasil no mercado internacional. Neste sentido, a constituição de uma elite
econômica brasileira equiparável às internacionais só poderia ser alcançada
pelo ideal da coletividade em detrimento do indivíduo, pela formação de um
senso de orgulho e de superioridade nacional que juntos formariam o espírito
nacional brasileiro a que Oliveira Vianna fazia alusão.

O principal meio pelo qual o Estado deveria se ocupar em construir este
sentido de identidade nacional seria mediante à padronização do ensino atra-
vés da unificação de seus programas, compêndios, metodologias e, principal-
mente, à contenção das pluralidades regionais. Em suas palavras:

É aqui que a organização dos programas nacionais de ensino e o controle
dos livros didáticos têm o seu papel culminante. Unidade de programas de
ensino e unidade de compêndios escolares, sentido antiestadualista e antir-
regionalista de uns e outros [...] eis os recursos de que temos de lançar mão
para operar esta desintegração dos complexos da consciência regionalista
e localista ainda existentes e estabelecer, em substituição, uma verdadeira
consciência nacional.

[...]

Dando a União o direito de “’traçar as diretrizes da educação nacional” e
organizar o “plano nacional de educação”, a Constituição deu-lhe implicita-
mente, o direito de fixar, não apenas o conteúdo dos programas de ensino;
mas, mais do que isto, o direito de determinar o conteúdo11 dos compêndios
escolares para todo o Brasil.

Mais do que simplesmente determinar ou organizar os conteúdos trazidos
nos livros, Vianna destaca a pertinência de eliminarem-se as obras conside-
radas inadequadas. O fragmento abaixo esclarece:

[...] usando do seu poder de polícia, que se contém na sua competência cons-
titucional para planificar os sistemas educativos, a União poderá, nesta obra
de nacionalização e de unificação, ir até a busca, ao sequestro e à destruição
de toda essa massa de livros didáticos, históricos, geográficos ou políticos
que exaltem superioridades regionais, que preguem ideias separatistas, ou
que fomentem hostilidades ou ressentimentos entre as diversas populações
brasileiras.

11Ênfase no original
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Por este motivo, buscamos verificar o modo pelo qual o Estado se rela-
cionava com a produção didática nacional. Não por coincidência, Gustavo
Capanema desempenhou papel significativo em seu ofício para gerenciar esta
relação. Entre as principais medidas implementadas em seu governo nesta
perspectiva está a criação da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD)12,
no ano de 1938 e, mais tarde, a Reforma do Ensino Secundário.

A Reforma Capanema viria a ser a garantia da padronização do ensino de
que o Estado tanto precisava. Fixando disciplinas, conteúdos e cargas horá-
rias, Capanema conseguiria replicar no Brasil “o orgulho que diziam ter sido
de Napoleão [...] o de poder, em seu gabinete, saber a cada momento o que
estava ensinando cada professor em qualquer parte do território nacional”
(SCHWARTZMAN,1985, p.268). O pluralismo regional, linguístico e cultu-
ral era combatido de todas as formas uma vez que ele ameaçava, aos olhos
do Estado, a unidade do território em uma época marcada pela guerra. A
situação se tornou ainda mais crítica quando na década de 1940 os números
dos residentes das colônias de etnia alemã, japonesa e italiana (países que
compreendiam o Eixo, cujas relações diplomáticas com o Brasil seriam rom-
pidas em janeiro de 1942) chegaram a, respectivamente: 89.03813 , 140.693
e 285.124 pessoas (IBGE, 1950, p.14). A forma vista pelo governo de neu-
tralizar a influência destas colônias seria por meio de seu abrasileiramento,
uma vez que elas possuíam suas próprias escolas, métodos pedagógicos e lín-
guas nativas (SCHWARTZMAN, BOMENY, COSTA, 2000). Não é difícil
ver o quanto a presença dos núcleos estrangeiros ia de encontro aos objetivos
do Estado em formar uma mentalidade cívica e patriótica. Para tal, seria
necessário homogeneizar a educação e este projeto seria levado a cabo por
meio, principalmente, da centralização do aparato educacional e do controle
e fiscalização dos materiais didáticos, a exemplo do que já vinha sendo feito
desde 1938 com o trabalho da Comissão Nacional do Livro Didático.

12Ao fazermos esta afirmação, não queremos colocar a correspondência de Oliveira Vi-
anna como sendo a causa da criação da CNLD, mas como sendo a materialização de seu
pensamento - que tanto reverberava os ideais a que o Estado aspirava com a criação deste
colegiado.

13Um número baixo em comparação com os outros, mas segundo Schaffer (1994, p.
171) apenas na capital do Rio Grande do Sul 12,9% da população era estrangeira de
predominância alemã.
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3.3 A Comissão Nacional do Livro Didático

Na exposição de motivos ao decreto-lei 1.006 de dezembro de 1938, Gustavo
Capanema dirige-se a Getúlio Vargas com os princípios que norteiam o texto
legal. Nele, à semelhança de Oliveira Vianna, o ministro evoca a competência
dada pela Constituição ao legislador para fixar as bases da educação nacional
e determinar as diretrizes a que devem obedecer a formação física, intelec-
tual e moral da juventude a ser formada. Ao citar as dificuldades a serem
enfrentadas pelo governo no campo da educação, coloca o livro didático em
posição de destaque frente a outros assuntos:

[...] há medidas e providências [...] as quais devem ser tomadas sem perda
de tempo, para que não seja retardada, de futuro, a execução efetiva dessa
desejada e sadia política nacional de educação. E dentre esses problemas,
o dos livros escolares a todos sobreleva. [...] o livro é ainda hoje o seu
instrumento de maior alcance, pois que lhe prolonga a boa ou a má influência,
acompanhando o aluno até o lar e exerce função inspiradora e reguladora de
todo o trabalho docente [..]

Ainda a esse respeito pontua a morosidade do Brasil de não ter, até então,
regulado a questão dos livros didáticos criticando: a variedade de critérios
de estado para estado ou de distrito para distrito na escolha de livros, a
facilidade na adoção de “maus livros” 14 e a verificação de “propaganda sub-
versiva” nos textos destinados ao uso nas escolas. O texto de exposição de
motivos deixa explícito que as medidas a serem tomadas de imediato para
contornar tais necessidades devem ser levadas a cabo sem que se restrin-
jam as liberdades de produção. Neste sentido o ministro se coloca contra o
estabelecimento de um “livro único” para cada grau de ensino e defende a
autonomia de professores e diretores na escolha dos livros autorizados pelo
ministério. Além disso, o texto também garante a livre iniciativa de modo
a não serem restringidas as capacidades individuais, o poder de criação, de
organização e de invenção do indivíduo. O documento ressalta que a garantia
dessas liberdades há de beneficiar autores, editores e professores:

14Segundo Capanema, os livros podem ser julgados maus “seja pela pobreza de cul-
tura,[...] seja pela inadequação aos fins educativos” (Projeto de exposição de motivos, s/d,
p.1).
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Postas em prática estas providências, [...] os livros escolares brasileiros ten-
derão a ser produzidos sempre em nível de mais alta perfeição técnica, de
valor cívico e de inspiração do bem público. Haverá estímulo são, para au-
tores e editores; amparo ao professor, mesmo mais humilde, para que possa
escolher, em consciência, os seus melhores instrumentos de trabalho; e, en-
fim, defesa vigilante, por parte da Nação, daquilo que representa, para as
novas gerações, como que o seu nutrimento espiritual.

Na sequência é apresentado o decreto-lei 1006 de dezembro de 1938, o
qual estabelecia as condições de produção, importação e utilização dos livros
e compêndios. No Capítulo I são feitas as disposições sobre a elaboração e
utilização do livro didático, sendo notório o fato de todo este capítulo gravitar
quase que exclusivamente sobre a liberdade à qual Capanema alude em seu
projeto de exposição de motivos. Os artigos que compõem esta seção versam
tanto sobre a liberdade na produção e importação de livros quanto sobre a
autonomia dos professores, vedando aos poderes públicos a obrigatoriedade
de adoção de um manual ou o estabelecimento de preferências entre os de
uso autorizado.

Além disso foi instituída no decreto, em caráter permanente, a Comissão
Nacional do Livro Didático (CNLD). Este foi o primeiro colegiado estabele-
cido com vistas a avaliar livros didáticos nacionais. Sua principal função era a
de excluir do ensino todo material que contivesse erros de natureza científica,
que atentasse contra a unidade do país, que contivesse quaisquer pregações
ideológicas (implícitas ou explícitas) ou indícios de violência contra: o regime
político adotado, o Chefe da Nação e as demais instituições nacionais. Para
garantir estes objetivos, os livros didáticos passariam a depender da autori-
zação do Estado para poderem ser adotados nas salas de aula. Nas seções
seguintes iremos descrever a atuação da CNLD15 ressaltando-se o seguinte

15O tema já fora suficientemente explorado em dissertações e teses, como é o caso dos
trabalhos de Ferreira (2008) e Filgueiras (2011). A dissertação de Ferreira (2008) ocupa-
se com o trabalho da CNLD durante o Estado Novo de acordo com os documentos do
CPDOC, enquanto a tese de Filgueiras (2011) se dedica a estudar a ação das comissões
de avaliação de livros didático no período de 1938 a 1984 utilizando o CPDOC, bem como
outros bancos de dados. Nosso trabalho, como deveria ser, possui pontos de interseção
com o das outras autoras, mas nosso enfoque difere do das autoras no que se refere à
ênfase dada à Reforma, ao projeto nacionalizante do período e a história da consolidação
da disciplina escolar de Física.
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percurso:

• Composição de membros;
• Competências e Funcionamento da Comissão;
• Critérios de julgamento utilizados;
• Repercussões sobre o Decreto-Lei 1.006;
• Casos Polêmicos;
• Resultados - As listas aprovadas.

3.3.1 Composição de membros;

A composição da CNLD foi feita de modo a prever sete membros escolhidos
pelo Presidente de acordo com seu preparo pedagógico e de “reconhecido va-
lor moral”. O dispositivo legal exigia também que, dentre os sete membros,
dois fossem especializados em metodologia das línguas, três especializados
em metodologia das ciências e duas(sic) especializadas em metodologia das
técnicas. Pela impossibilidade de iniciar os trabalhos com apenas sete mem-
bros, o decreto foi mudado posteriormente (Decreto-lei 1177 de março de
1939) de modo a acomodar dezesseis membros. A primeira lista16 cogitada
a esta finalidade compunha: Souza da Silveira (Português), Abgar Renault
(Francês e Inglês), Hanemann Guimarães (Latim e Alemão), Euclides Roxo
(Matemática), Haroldo Lisboa da Cunha (Matemática), Waldemar Cotta
(Matemática - GUERRA), (Adalberto) Menezes de Oliveira (Física - Ma-
rinha), Pecegueiro do Amaral (Química), Heloisa Alberto Torres (História
Natural), Delgado de Carvalho (Geografia), Jonathas Serrano (História), Pe.
Leonel Franca (Filosofia), Carneiro Leão (Pedagogia), Maria Junqueira Sch-
midt (Ensino Primário), Rodolpho Fuchs (Ensino Comercial e Industrial) e
Arthur Torres Filho (Ensino Agrícola).

Foram encontrados rascunhos de possíveis nomeações a fazer parte do
colegiado além de outras duas listas17 com nomeações. Nestes rascunhos
eram identificados o nome do professor, a área de conhecimento, o local

16GC 1938.01.06 fotograma 308.
17GC 1938.01.06 fotogramas 309 e 310.
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de atuação e se o professor já havia publicado livros. Tais nomes foram
cogitados dentre “membros das Forças Armadas, da Igreja e um importante
grupo de intelectuais e educadores que participaram dos debates políticos e
educacionais e das reformas de ensino dos anos 1920” (FILGUEIRAS, 2011,
p.25). Os locais de atuação destes intelectuais variavam entre18: Colégio
Pedro II, Instituto de Educação do Distrito Federal, Escola Naval de Guerra,
Colégio Militar, Escola Nacional de Engenharia, Colégio Universitário, Escola
Nacional de Química, Escola Nacional de Belas Artes, Escola Técnica do
Exército, Faculdade Nacional de Medicina e Escola Nacional de Veterinária.

A segunda lista diferia da primeira apenas na troca de Arthur Torres Fi-
lho19 do Ensino Agrícola pelo nome de Armando Pinna do Ensino Industrial.
A terceira versão, mantém todos os nomes da segunda lista, sendo incluso o
nome de Alonso de Oliveira, sem menções à sua área de atuação.

A portaria ministerial no 253 expedida em 24 de dezembro de 1940 esti-
pulava que a CNLD se desdobrasse em nove seções: a) línguas e literatura;
b) Matemática e desenho; c) Ciências físicas e naturais; d) Geografia; e)
História; f) Filosofia, Sociologia e Pedagogia; g) Metodologia das técnicas; h)
Matérias do ensino primário e i) Redação. A lista final das nomeações20 pu-
blicada em 2 de dezembro de 1940 compunha os nomes a serem distribuídos
entre essas seções: Abgar Renault, Adalberto Menezes de Oliveira, Alonso
de Oliveira, Alvaro Ferdinando de Sousa da Silveira, Antonio Carneiro Leão,
Armando Pinna, Candido Firmino de Mello Leitão, Carlos Delgado de Car-
valho, Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, Hahnemann Guimarães, João
Baptista Pecegueiro do Amaral, Jonathas Arcanjo da Silveira Serrano, José
de Melo Morais, Leonel Franca, Maria Junqueira Schmidt, Rodolpho Fuchs
e Waldemar Pereira Cotta. Cada uma destas seções deveria ser composta
por três a cinco membros de modo que as decisões devessem ser tomadas por
maioria de votos, podendo um membro participar em mais de uma seção.
Desta lista, os professores Adalberto Menezes de Oliveira, João Pecegueiro
do Amaral e Candido Firmino Mello Leitão terão especial relevância neste

18GC 1938.01.06 fotograma 365
19Em documento GC 1938.01.06 fotograma 349 consta apenas em um papel escrito com

a caligrafia de Capanema que “Arthur Torres Filho, nomeado, não tomou posse”.
20GC 1938.01.06 fotograma 416
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trabalho por integrarem a seção de Ciências Físicas e Naturais da CNLD.
Embora certamente interessante aos objetivos do trabalho, não apresen-

taremos uma descrição sobre vida e atuação de cada um dos membros da
banca21. Limitaremo-nos a descrever sucintamente a atuação dos membros
da banca de ciências físicas e naturais, mais especificamente sobre os mem-
bros de Física, quando as informações se mostrarem disponíveis.

3.3.1.1 Adalberto Menezes de Oliveira

22 Nascido em 12 de dezembro de 1883 em São João D´El Rey (Minas Gerais),
Menezes de Oliveira era engenheiro de formação (Filgueiras, 2011, p. 28;
Ferreira, 2008, p.64) e Oficial da Marinha. Tornou-se professor Catedrático
de Eletricidade da Escola Naval tendo publicado a obra Lições de Eletricidade
(1915) em dois volumes e Manual de Trabalhos de Física (1933). Foi o redator
responsável pela publicação da revista Educação mantida pela Associação
Brasileira de Educação onde também se tornou membro do Conselho Diretor,
promovendo palestras e integrando comissões em prol da educação. Tornou-
se o sexto presidente da Academia Brasileira de Ciências, entre os anos 1937
e 1939, sucedendo os nomes de Henrique Morize, Juliano Moreira, Miguel
Osório de Almeida, Eusébio Paulo de Oliveira, Arthur Alexandre Moses e
Álvaro Alberto da Mota e Silva. Faleceu aos 89 anos em 12 de janeiro de
1973.

3.3.1.2 João Pecegueiro do Amaral

23

João Pecegueiro era médico e professor catedrático interino de Química
Fisiológica da Faculdade Fluminense de Medicina. Ocupou também, na
mesma Faculdade, a cadeira de Anatomia e Fisiologia Patológica. Entre

21Para uma biografia simples sobre os membros, ver Filgueiras 2008, p.27–33
22Informações retiradas das páginas oficiais da Associação Brasileira de Educação (ABE)

e Academia Brasileira de Ciências (ABC) - acesso em janeiro de 2019.
23Fonte: Parecer da Consultoria Geral da República no processo P. R. No. 69.667-54

- Requisição formulada pelo Professor João Batista Pecegueiro do Amaral, catedrático
em disponibilidade da Faculdade Fluminense de Medicina, de ser nomeado catedrático da
cadeira de Química Fisiológica da mesma Faculdade.
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outros títulos, o professor também passou pela cadeira de Química do, en-
tão, Instituto de Educação do Distrito Federal até ser nomeado professor no
Colégio Pedro II. Possui produções didáticas na área de ciências naturais
como: Noções de Ciências Naturais (1943) em três volumes e Compêndio de
Química (1941) e fez parte da comissão para estruturação dos programas de
química prevista na Reforma Capanema de 1942.

3.3.1.3 Candido Firmino Mello Leitão

Nascido em Campina Grande, Paraíba, em julho de 1886 Mello Leitão era
médico formado pela Faculdade de Medicina do Distrito Federal (FILGUEI-
RAS, 2011, p.28). Teve pioneirismo na área da aracnologia no Brasil, tendo
publicado quase 200 trabalhos sobre o assunto. Escreveu diversos tratados na
área das ciências naturais no campo da biologia, da zoologia e da divulgação
científica; algumas destas obras são: Zoogeografia do Brasil (1937), A vida na
selva (1940), Glossário biológico (1946), Animais peçonhentos (1948), Com-
pêndio de Botânica (1943) e A vida maravilhosa dos animais (1935). Leitão
sucedeu a Adalberto Menezes de Oliveira na presidência da Academia Brasi-
leira de Ciências entre os anos de 1943 a 1945 (HORTA, 2009) pouco tempo
antes de sua morte, aos 62 anos, em 1948.

3.3.1.4 Outros nomes cogitados à cadeira de Física na Comissão

No documento em que Capanema organiza possíveis professores a compor as
comissões, ele escreve para a área de física os seguintes nomes, em ordem: 1)
George Sumner (autor de livro) - Colégio Pedro II; 2) Walter Gomes Cardim
(autor de livro) - Colégio Pedro II; 3) Dulcidio Pereira - Escola Nacional
de Engenharia; 4) Francisco Venâncio Filho (autor de livro) - Pref.24; 5)
Adalberto Menezes de Oliveira25 - Escola Naval de Guerra e Eugênio Hime -
Escola Nacional de Belas Artes. Não se sabe se estes professores chegaram a
ser contactados a compor a comissão ou mesmo se a lista é numerada a favor
da ordem de preferência dos candidatos.

24Não há legenda para esta sigla na relação de instituições a que Capanema se refere.
25Embora não mencionado no documento original, Menezes de Oliveira também era

autor de livro.
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Em buscas simples à rede mundial de computadores não obtivemos resul-
tados esclarecedores sobre a vida ou atuação profissional destes personagens.
Optou-se, então, por fazer uma pesquisa no acervo digital da Biblioteca Na-
cional de todos os períodicos entre os anos 1900-199926 tendo como busca
o nome completo do professor acrescido, ou não, das palavras-chave “Pro-
fessor” e “Physica” a fim de se extrairem informações sobre a formação ou
atuação deles. As seções abaixo esclarecem os resultados das buscas.

3.3.1.4.1 George Sumner 27 Nascido em Belém do Pará em 23 de ja-
neiro de 1889, George Sumner cursou a Escola Politécnica do Rio de Janeiro
tendo conquistado os títulos de engenheiro civil e engenheiro geógrafo. Teve
como mestres: Francisco Cabrita, Otto de Alencar, Ortiz Monteiro, Barbosa
de Oliveira, Morize, Licino Cardoso, Pereira Reis, Nerval de Gouveia, João
Felippe, Sampaio Corrêa, Frontin, José Agostinho dos Reis, Raja Gabaglia,
Henninger, Domingos Cunha, Lossio, Ennes de Souza, Tisserandot, Kings-
ton, Getulio das Neves, Ferreira Braga e Carlos Sampaio.

Ao concluir o curso na Escola Politécnica, em 1912, obteve o cargo de
condutor técnico da Inspetoria Federal das Estradas de Ferro permanecendo
nele até 1913. Trabalhou na área de formação até o ano de 1918, paralela-
mente ao ofício de professor, tendo sido professor adjunto no Instituto João
Alfredo onde lecionou durante sete anos até ser nomeado em 1916 a docente
da cadeira de Física da Escola Normal do Distrito Federal. Foi nomeado em
1927 para o cargo de professor catedrático de Física experimental do Inter-
nato do Colégio Pedro II em função de concurso público (A Escola, 1927,
p.154).

26O extenso período foi escolhido para que todas as informações possíveis, incluindo
óbitos, pudessem ser encontradas.

27As informações contidas nesta seção foram retiradas do periódico A Escola v.55, p.154–
166, publicado em outubro de 1927 na seção “Notas e comentários” a respeito da nomeação
do professor George Sumner a catedrático do Internato do Colégio Pedro II.

62



Capítulo 3. A Reforma Capanema e suas políticas de controle do livro didático

3.3.1.4.2 Walter Gomes Cardim 28

Nas buscas em periódicos foram encontradas informações que variam
desde sua formação básica, até sua nomeação, em 1938, ao Colégio Pedro
II. Walter Gomes Cardim realizou os estudos básicos na Escola Modelo Ro-
drigures Alves prestando, em 1915, os exames admissionais ao 1o ano do
Colégio Pedro II. Entre os anos de 1921 e 1927 as buscas retornam convo-
cações e resultados de exames prestados na Escola Politécnica do Rio de
Janeiro. Em 1931 é nomeado engenheiro de segunda classe da Inspetoria de
Engenharia Sanitária em caráter provisório, não havendo menções se neste
período já exercia a profissão de professor. Finalmente, em 1938, é nomeado
a professor catedrático interino da cadeira de Física do Externato do Colé-
gio Pedro II, onde já ocupara desde 1937 o cargo de professor assistente de
Física.

3.3.1.4.3 Dulcidio Pereira 29

Estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro onde formou-se no posto
de Major. Trabalhou como assistente do professor Tisserandot na Cadeira
de Física Industrial quando ainda era aluno da Escola Politécnica. Suas
atividades do magistério estenderam-se até o ano de 1914 na Escola Naval
de Engenharia. Com a aposentadoria de Henrique Morize, Dulcidio Pereira
ocupou a cátedra de Física na Escola Politécnica do Rio de Janeiro por meio
de concurso. Atuou, também, como professor na extinta Escola Normal, ao
lado de Costa Ribeiro, onde permaneceu no cargo até o ano de 1931 quando
pediu exoneração. Em 1935 tornou-se consultor técnico da General Electric
S.A. onde chegou aos cargos de diretor e vice-presidente. Ainda na General
Electric, criou a Revista G.E. que permaneceu sob sua orientação até a sua
morte em 15 de setembro de 1958. Foi um dos pioneiros da radiodifusão
no Brasil junto com Henrique Morize, Roquette Pinto e Francisco Venâncio
Filho.

28Fontes: O Século - Edição 00882 de 10 de julho de 1909; Jornal do Brasil - Edição
00099 de 9 de abril de 1915; Diário de Notícias - Edição 03632 de 2 de dezembro de 1937;
Diário de Notícias - Edição 03842 de 10 de agosto de 1938.

29As informações contidas nesta seção foram extraídas da Revista G.E. n. 21 por ocasião
de seu falecimento.
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3.3.1.4.4 Francisco Venâncio Filho 30

Estudara no Colégio Aquino, no Rio de Janeiro, de onde mais tarde se
tornou professor. Frequentou a Escola Politécnica obtendo o grau de enge-
nheiro civil em 1916. Ingressou, no mesmo ano, como professor da Escola
Normal do Distrito Federal. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira
de Educação (ABE) tendo sido um dos principais nomes do Manifesto dos
Pioneiros da Escola Nova, além de ter ocupado a cadeira de Física no Exter-
nato do Colégio Pedro II em substituição a Henrique Dodsworth, interventor
no Distrito Federal. Faleceu em 12 de agosto de 1946 aos 52 anos de idade.

3.3.1.4.5 Eugênio Hime 31

Realizou os estudos básicos nos colégios Rampi Williams e Alfredo Go-
mes na primera década dos anos 1900, ingressando na Escola Politécnica em
1910. Em 1913, forma-se engenheiro geógrafo atuando na área durante a
década de 1920, quando participou de comissões e congressos sobre combus-
tíveis nacionais. Não se conseguiu identificar em que momento de sua vida
iniciou o ofício de professor, de modo que em 1929 já compunha banca do
concurso para provimento da cadeira de Física da Escola Normal do Distrito
Federal ao lado dos professores Dulcidio Pereira, Francisco Venâncio Filho e
Marcello Brandão. Sua atuação na Faculdade de Arquitetura também é bem
documentada nos periódicos, tendo sido designado diretor desta faculdade
em 1945. Falece em 7 de março de 1968, idade desconhecida.

3.3.2 Competências e Funcionamento da Comissão

O decreto-lei 1006 traz no seu texto a necessidade de autores submeterem
seus livros à aprovação do colegiado. Com este efeito, o documento estipu-
lava a data de 1 de janeiro de 1940 a partir da qual “os livros didáticos que

30Fonte: Verbete dicionário bibliográfico CPDOC - em cache - acessado em janeiro de
2019.

31Fontes: Jornal do Brasil - Edições 00009 de 9 de janeiro de 1903; 00016 de 16 de janeiro
de 1908, 00020 de 20 de janeiro de 1909, 00198 de 18 de agosto de 1929; O Imparcial: Diário
Ilustrado do Rio de Janeiro - Edição 00137 de 20 de abril de 1937; Correio da Manhã -
Edição 08475 de 19 de maio de 1922, 22982 de 8 de março de 1968; Diário de Notícia
-Edição 07102 de 16 de dezembro de 1945.

64



Capítulo 3. A Reforma Capanema e suas políticas de controle do livro didático

não tiverem tido autorização prévia, [...] não poderão ser adotados no ensino
das escolas [...], em toda a República”. Esta autorização deveria ser reque-
rida em petição endereçada ao Ministro da Educação pelo autor da obra ou
por seu editor a ser julgada a partir da ordem cronológica de sua chegada
no Ministério da Educação. Após deliberação, a comissão deveria concluir
pela autorização ou não de seu uso. Em caso de autorização negada, os au-
tores poderiam ressubmeter a obra incorporando as modificações necessárias
à aprovação. Quando autorizada, a Comissão deveria fazer um registro espe-
cial na capa do livro atestando a autorização de uso com o selo de aprovação
do Ministério da Educação.

O funcionamento da CNLD, de acordo com a portaria ministerial 253
de dezembro de 1940, deveria ocorrer sob a coordenação de um presidente
a ser eleito pelos membros da comissão. Dentre as competências do presi-
dente da Comissão, destacam-se: a) superintender os trabalhos técnicos e
burocráticos da CNLD; b) organizar e designar os membros das nove seções
de conhecimento da Comissão; c) distribuir os livros didáticos pelas seções
competentes; d) designar um relator e dois revisores para o exame de cada
livro; e) convocar as sessões plenárias e presidir seus trabalhos; f) prestar
informações e pedir providências ao Ministro da Educação sobre os serviços
a cargo da CNLD; g) executar e fazer cumprir as instruções ministeriais con-
cernentes à atuação da CNLD. Já aos membros da Comissão, como definido
no artigo 10 do decreto-lei 1006, compete:

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir julga-
mento favorável ou contrário à autorização de seu uso;
b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;
c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam
ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a
abertura de concurso para a produção de determinadas espécies de livros
didáticos de sensível necessidade e ainda não existentes no país;
d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos li-
vros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma da lei.

Em termos das avaliações, os revisores teriam um prazo de quinze dias
para o exame de uma obra, enquanto o relator deveria dar seu parecer no
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prazo de um mês. Os pareceres de cada seção deveriam ser dados por escrito
tendo resultado da deliberação da maioria de seus membros, mencionando-se
as características pelas quais se propusesse conceder ou negar a autorização
de seu uso, indicando as modificações a serem feitas para a ressubmissão. O
documento que institui a CNLD também traz a previsão dos motivos pelos
quais poderia ser negada a autorização de uso do livro didático. É curioso ver
que existe no decreto uma espécie de gradação a este respeito: primeiro são
elencados os desvios políticos e apenas em caráter subsidiário32 os desvios
científico-pedagógicos. A respeito dos primeiros, o decreto exige que seja
extinto do ensino o livro:

(a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a
honra nacional;
(b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou
indicação de violência contra o regime político adotado pela Nação;
(c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades cons-
tituídas, ao Exército, à Marinha ou às demais instituições nacionais;
(d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as
figuras do que se bateram ou se sacrificaram pela pátria;
(e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo
quanto ao poder e ao destino da raça brasileira;
(f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de
uma região do país, com relação aos das demais regiões;
(g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras;
(h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais;
(i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate
a qualquer confissão religiosa;
(j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubili-
dade dos vínculos conjugais;
(k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou
desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas
da personalidade humana;

Em relação aos desvios didático-pedagógicos, o dispositivo previa não au-
torizar os livros didáticos que: contivessem linguagem defeituosa, incorressem

32A julgar pela redação: “será negada, ainda, a autorização a livro didático que [...]”
(grifo nosso)
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em erros de natureza científica ou técnica, estivesse redigido de maneira ina-
dequada segundo os preceitos fundamentais da pedagogia, não trouxesse por
extenso o nome dos autores ou não contivesse a declaração do preço de venda.

3.3.3 Critérios de julgamento utilizados

No que se refere ao julgamento das obras, encontramos documentos33 em que
se configuram os seguintes tópicos:
I - Elementos a considerar
II - Norma para apreciação dos elementos
III - Ficha de Julgamento
IV - Critério para atribuição de notas

Os elementos (item I acima) sobre os quais a comissão emitia parecer ver-
savam, em sua maioria, sobre as características formais dos livros (formato,
material, feição gráfica). Dentro de cada um destes aspectos, o avaliador
deveria considerar:
1) Formato: a) altura; b) largura e grossura
2) Material: A - capa: a) resistência; b) gosto
B - papel: a) cor; b) qualidade
C - tinta: a) cor; b) qualidade

3) Feição gráfica: A - composição: a) tipo e corpo; b) variedade; c)entrelinhas;
d) comprimento; e) correção
B - paginação: a) facilidade de leitura; b) distribuição de gravuras
C - impressão: a) da capa; b) do texto e das legendas, c) das gravuras

4) Valor didático: A - noções científicas: a) exatidão; b) ajustamento ao
programa de ensino; c) método de exposição; d) propriedade dos exemplos;
e) emprego de citações; f) uso de termos técnicos.
B - Linguagem: a) correção geral; b) clareza; c) concisão; d) propriedade em
relação à matéria; e) propriedade em relação ao grau de ensino; f) proprie-

33GC g 1938.01.06 – fotogramas 441 a 455
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dade em relação ao nível intelectual correspondente à série ou à classe
C - gravuras: a) variedade; b) propriedade; c) exatidão; d) ajustamento ao
texto; e) precisão das legendas

Já nas normas para apreciação dos elementos (item II), encontramos o
detalhamento sobre o que deveria ser encorajado e o que deveria ser abolido
sobre cada uma das seções acima. O detalhamento desta parte se mostrou
menos interessante a esta pesquisa do que supuséramos inicialmente. Ao pro-
curarmos por recomendações a serem seguidas sobre os aspectos didáticos ou
relativos às ciências, as diretrizes fixadas ficam no nível da generalidade.
Como exemplo, citamos o “método de exposição”, em que encontramos a
redação: Não há uma regra uniformemente aplicável, mas os princípios ge-
rais da metodologia da disciplina fornecem, em cada caso, as indicações a
seguir. Também no nível da generalidade ficam as redações dos itens “ajus-
tamento ao programa de ensino” que diz “[...] ao livro só se deve permitir
que contenha o que precise conter34” e “propriedade dos exemplos” em que
lemos: “inadmissíveis [os] exemplos que [...] exijam conhecimentos especiais
de outras disciplinas ou possam tornar fastidioso o estudo da matéria”.

A terceira parte (ficha de julgamento - item III) traz espaços a serem pre-
enchidos pelo avaliador sobre alguns dados do livro: Título, Edição, Processo,
Registro, Seção didática, Autor, assim como há espaço dedicado à pontua-
ção de cada um dos quesitos detalhados nos elementos a considerar. As
instruções de pontuação são trazidas na última seção (item IV): sugerindo
nota 0 (zero) para cada etapa não contemplada, 5 (cinco) para as etapas
parcialmente atendidas e 10 (dez) para as completamente atendidas. Não
foram encontradas recomendações específicas para o julgamento dos manu-
ais de ciências, a não ser de maneira muito vaga nos quesitos pontuais já
mencionados.

34Ênfase no original.
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3.3.4 Controvérsias sobre o Decreto-lei 1.006 de 1938

Trazemos, abaixo, três casos bem documentados no Aquivo Capanema a
respeito da recepção do Decreto-Lei por parte de diferentes segmentos da
sociedade como políticos e funcionários de casas editoriais.

3.3.4.1 Correspondência de Máximo de Moura Santos a Capa-
nema

Em correspondência ao ministro Gustavo Capanema datada de 6 de janeiro
de 193935, Máximo de Moura Santos, Chefe de Serviço do Departamento
de Educação, tece elogios à instituição do decreto que “moraliza a questão
dos livros didáticos”. Sua comunicação ao Ministro destaca sobremaneira
a liberdade de escolha de adoção de livros sem a coação ou insinuação de
diretores ou professores de escola. O apelo faz referência a um “escandaloso
caso”, devido ao “vulto das transações (cerca de três mil contos em livros
primários)”, noticiado na imprensa paulista:

Em S. Paulo justamente por ter sido feita, em 1936-1937 e 1938 pelos dire-
tores, resultou o escandaloso caso de que os jornais trataram, e isso porque
tal processo facilitou o entrosamento de interesses dos mesmos e outras au-
toridades com os editores de menores escrúpulos.

Parece-me que, exceto em assunto de aprovação federal, o decreto 1.006 nas
medidas todas já está em pleno vigor, mas para moralização do caso e evitar
que este ano se reproduzam casos dolorosos, um aviso de V. E. poderia
esclarecer essa dúvida.

Em buscas nos periódicos da época (entre os anos 1930 e 1939) usando
as palavras-chave “livro didactico” e “livro escolar”, encontramos muitas re-
senhas, propagandas, comentários sobre livros escolares, em geral, sem que a
maior parte dos resultados nos chamasse a atenção. Uma das ocorrências da
busca, no entanto, traz a chamada de um concurso amplamente divulgado
entre os anos de 1936 e 1937 que instituía um prêmio de 3:000$000 (mesmo
valor a que Máximo Santos faz alusão na correspondência a Capanema) a
ser conferido ao autor do “melhor livro didático relativo às escolas primárias

35GC g 1938 01 06 ftg 304
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ou secundárias, sendo-lhe ainda concedido um abono de 30 dias para a pro-
paganda de sua obra, com livre acesso nos estabelecimentos de ensino para
esse fim” (Correio Paulistano, Edição 01315 p.2 de 30 de setembro de 1936).
Não foram encontrados resultados sobre as repercussões desse concurso.

3.3.4.2 O conflito com comissões locais

Em carta de 11 de abril de 1939 endereçada a Henrique Dodsworth36, Ca-
panema informa ter tomado conhecimento no jornal “A Noite” sobre o esta-
belecimento de uma comissão de livros didáticos que operaria paralelamente
àquela instituída pelo decreto 1006. O texto intitulado “A revisão dos livros
escolares - a reunião de hoje, presidida pelo prefeito - Convidados o general
Pedro Cavalcanti e o capitão Filinto Muller” data do dia anterior à carta e
tem a seguinte redação:

Sob a presidência do prefeito Henrique Dodsworth, instala-se hoje a comis-
são especial dos livros escolares. Nessa reunião assentar-se-ão providências
preliminares no sentido de coibir a adoção ou a disseminação nas escolas de
obras que sejam consideradas nocivas à formação espiritual da juventude.
A Prefeitura julga indispensável a cooperação nessa tarefa de outros setores
da administração, assim como do Exército, por suas fontes informativas e
da Polícia do Distrito Federal, e daí o convite que dirigiu ao general Pedro
Cavalcanti, diretor do Ensino Militar, e ao capitão Filinto Muller, para que
compareçam à reunião de hoje. A reunião está marcada para às 14 horas e
será efetuada na Secretaria de Educação, edifício da antiga Câmara Munici-
pal. (A Noite, Edição 09758 p.1 de 10 de abril de 1939)

Em referência à manchete, Capanema afirma a Dodsworth que tal comis-
são “não deve funcionar”, destacando como preceito decretado o fato de os
livros autorizados pelo Ministério da Educação não poderem sofrer nenhuma
restrição, “nem mesmo a que decorrer da preferência por parte dos governos
locais”. O Ministro também questiona o Prefeito sobre os objetivos e atri-
buições da comissão e pontua já estar trabalhando na escolha do pessoal a
ser nomeado de modo a constituir a CNLD.

36Professor de Física do Externato do Colégio Pedro II, autor de livros e interventor no
Distrito Federal.
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Embora não tenhamos encontrado a resposta de Dodsworth, outro do-
cumento merece ser mencionado no decorrer deste episódio. Trata-se de
uma notícia37 veiculada no programa “A Hora do Brasil” do dia 12 de abril
de 1939. Este registro destaca que o discurso proferido pelo general Pedro
Cavalcanti em cerimônia de abertura do Colégio Militar expôs “um quadro
completo da situação a que chegou o nosso ensino sob a influência de inova-
dores divorciados dos interesses espirituais da nacionalidade por devoção a
exóticas concepções pedagógicas”38. Na sequência do documento percebemos
grifos na cor vermelha feitos a mão e um sinal de interrogação ao lado dos
dizeres, os quais são reproduzidos abaixo em destaque:

[...] não menos importante foi o efeito causado nos círculos educacionais
pela instalação da comissão que deverá rever os livros didáticos
destinados às nossas escolas.
Dessa comissão faz parte o próprio general Pedro Cavalcanti, o que dá
um significado ainda mais penetrante às suas advertências sobre
os males que a desorientação do ensino vem causando à formação
espitirual a juventude.

[...]
As palavras do general Pedro Cavalcanti apontam os erros: mas ele mesmo
é soldado na campanha que se vai iniciar para corrigir.

Pelo curtíssimo tempo transcorrido entre o envio da carta ao Prefeito e a
veiculação da notícia acima, não há que se supor que esta tenha sido a reação
ou uma resposta de Dodsworth à solicitação de Capanema. Ao pesquisarmos
sobre o desfecho do caso, não temos como afirmar se Dodsworth chegou a
responder, ou mesmo receber, a correspondência de Capanema. Julgando
que ele a tenha recebido, sua resposta chegou no dia 16 de setembro de 1939
com a publicação da primeira lista de obras aprovadas em Diário Oficial
pela Comissão local denominada “Comissão de Livros”. A atuação deste
colegiado se dera de maneira muito mais eficiente do que aquela vislumbrada
por Capanema em relação à Comissão Nacional, uma vez que as publicações
das obras aprovadas tiveram início no mesmo ano de instalação do colegiado

37GC g 1938.01.06 FT 327
38Trecho destacado em vermelho por Capanema.
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e continuaram a ocorrer até sua extinção. A publicação da primeira lista
da CNLD só viria a ser feita anos mais tarde, gerando reações por parte de
diretores de escola, autores e, principalmente, editores.

3.3.4.3 A reação dos editores

Em consulta aos documentos disponíveis, torna-se clara a repercussão que a
medida teve entre autores e editoras - uma vez que os livros já consolidados
devessem ser revisados e adequados às exigências estabelecidas no decreto.
Isto significava a revisão de praticamente todos os livros didáticos que cir-
culavam em território nacional, além dos que estavam sendo produzidos à
época. O Decreto-Lei estipulava que os livros didáticos referentes ao nível
básico de formação estariam sujeitos à fiscalização, mas mesmo os livros su-
periores a serem adotados pelo professor deveriam ser escolhidos de maneira
a evitar “obras perniciosas à formação da cultura”39.

Em referência à reação das editoras sobre o Decreto-lei, o Arquivo con-
tém uma série de correspondências de Themistocles Marcondes Pereira (Pre-
sidente da Associação Profissional das Empresas Editoras de Livros e Publi-
cações Culturais) a Capanema, além da apreciação da CNLD em resposta às
medidas sugeridas por Marcondes.

Na primeira comunicação, de 29 de agosto de 1941, Marcondes expõe as
dificuldades enfrentadas pelas casas editoras em face do decreto e solicita pro-
vidências do governo em relação ao atraso na divulgação das obras aprovadas.
A esse respeito, pontua que os editores têm a incumbência de reimprimir os
livros com antecedência de pelo menos 6 meses ao ano letivo, arriscando-se a
imprimir obras que já tenham sido ou viessem a ser reprovadas, acarretando
prejuízo aos editores. Tendo em vista o atraso na divulgação das listas que,
até então, não haviam sido divulgadas; a iminência de uma nova reforma

39A redação deste dispositivo teve mudanças desde seu rascunho: “Os livros didáticos
próprios do ensino superior independem de autorização oficial, e serão adotados consoante
a preferência dos professores e dos alunos” até a versão final “Os livros didáticos próprios
do ensino superior independem da autorização de que trata este artigo, nem estão sujeitos
às demais determinações da presente lei, mas é dever dos professores orientar os alunos,
afim de que escolham as boas obras, e não se utilizem das que lhes possam ser perniciosas
à formação da cultura.
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curricular, cujos rumores já se estabeleciam como pano de fundo e a alta do
preço do papel, a Associação das Empresas Editoras sugeriu medidas a serem
apreciadas pelo Ministério, quais fossem:

a) Permitir o governo da República a circulação, em caráter transitório,
durante o ano de 1942, dos livros que não lograram aprovação por terem
incorrido no art. 21, do referido decreto-lei, na hipótese pouco provável de
terminar os seus trabalhos a Comissão Nacional do Livro Didático e poder o
governo publicar em janeiro de 1942 a lista dos livros aprovados;
b) Autorizar à Comissão Nacional do Livro Didático a fornecer aos inte-
ressados, mediante requerimento destes, as informações sobre os termos ou
pareceres, relativos aos livros aprovados com restrições, para que os editores
possam providenciar em tempo no sentido de corrigir, melhorar ou completar
as referidas obras didáticas;
c) Conceder aos editores a liberdade de alterar preços de livros, sem consulta
ao governo, enquanto durar o período excepcional que atravessamos, de alta
contínua de matérias primas, e em que os mesmos preços de livros não pode-
riam ser mantidos a não ser que se fixasse também para as fábricas de papel
e demais artigos, o preço de venda desse material aos editores;
d) Determinar a aplicação gradual e progressiva de quaisquer novos progra-
mas ou reformas de ensino, a exemplo do que se fez na reforma Francisco
Campos, - o que permitiria aos editores atender, com inteira eficiência e sem
prejuízos irreparáveis, às necessidades criadas pelos novos planos de estu-
dos, com a publicação em cada ano dos livros didáticos que se tornassem
indicados e à medida que se fosse executando o plano de reforma.

A segunda correspondência ao Ministro data de 1 de setembro de 1941 e,
dado o seu conteúdo, intui-se que a primeira comunicação não tenha obtido
resposta. Ela traz no seu corpo as mesmas demandas acima solicitando um
posicionamento por parte do governo.

A manifestação do Ministério vem por meio de resposta de Euclides Roxo,
Presidente da CNLD, encaminhada a Gustavo Capanema em 25 de setembro
de 1941. Em relação aos apelos feitos pela Associação, a CNLD aprovou
unanimemente parecer que discorria sobre cada um dos pontos mencionados
na carta de Marcondes. Em relação ao primeiro, admitiram ser impossível à
CNLD terminar em 1941 o exame dos 1937 livros submetidos, restando ao
governo duas opções plausíveis: adiar mais uma vez a aplicação do decreto
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100640 ou aplicar a lei sem prejudicar os editores dos livros ainda não exa-
minados, publicando-se, para isto, duas listas em janeiro de 1942: uma que
contivessem os livros definitivamente autorizados e a outra que contivessem
livros com autorização provisória para os que ainda não tiverem sido avali-
ados pela comissão. Parecendo alinhar-se mais à segunda sugestão do que a
mais um adiamento do decreto, os membros ressaltam que “por este modo [o
segundo], já se evitaria, em 1942, colocar em mãos dos estudantes os livros
inadequados e suscetíveis de serem perniciosos à formação intelectual”.

Em referência à segunda sugestão, julgam-na “perfeitamente justa” ca-
bendo apenas ao Ministro decidir se tais informações deveriam ser prestadas
por certidão ou por outros meios legais.

No que concerne à alteração de preços, a Comissão defende ser a sugestão
“digna de estudo” uma vez que o encarecimento do papel só afetaria as novas
edições, além de o preço ser um dos quesitos julgados pelos membros para a
autorização ou não de uso de uma obra.

Em resposta à última sugestão, a Comissão afirma já ter solicitado ao
Ministro que fosse feita a reforma dos programas de ensino então em voga,
mas que o julgamento do pedido dos editores caberia unicamente à figura do
Ministro.

A terceira carta de Marcondes ao Ministro41 visa a expressar a insatisfa-
ção do Sindicato das Empresas Editoras de Livros sobre decisão deliberada
na 112o Sessão Plenária da CNLD. Nela foi acordado publicar em Diário
Oficial a lista das obras de uso não autorizado pelo Ministério. De acordo
com o Sindicato, o dispositivo legal não prevê tornar pública a relação das
obras rejeitadas, colocando-se a favor do procedimento então adotado pela
Comissão, qual seja, o de publicar apenas o número do processo relativo ao
livro recusado. Acrescenta ainda o Sindicato que a publicização da lista de
obras recusadas, além de não acrescentar à defesa do ensino, incorreria em
vexames e prejuízos irreparáveis a autores e editores.

A resposta42 da Comissão Nacional do Livro Didático, nas figuras de
40Permitindo o uso de livros condenados pela CNLD cujas falhas incorressem em erros

de conteúdo, redação e inconveniência pedagógica.
41Datada em 16 de dezembro de 1941
42Decisão deliberada na Sessão de 23 de dezembro de 1941.
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Adalberto Menezes de Oliveira, Padre Leonel Franca e Rodolpho Fuchs, acata
a solicitação do Sindicato em não divulgar a relação de obras rejeitadas.

A última correspondência43, enviada a Capanema, agora assinada por to-
dos os diretores das Empresas Editoras de São Paulo: Companhia Editora
Nacional; Editora do Brasil S/A; Saraiva & Cia.; Editora Renascença e Com-
panhia Melhoramentos de São Paulo informa que toda a produção destinada
ao curso secundário estava sendo paralisada. O motivo baseou-se na divulga-
ção pela imprensa “sem outros pormenores” de que o Ministério da Educação
estaria introduzindo alterações nos currículos secundários. Como forma de
pressionar o Governo, os diretores destacam que a paralisação poderia in-
correr em graves dificuldades ao ensino caso impossibilitasse a produção dos
livros a serem usados no ano letivo seguinte, solicitando que fosse tornada
pública a procedência ou não das notícias veiculadas.

Este fato, em comunhão com o desenrolar da Reforma e dos novos cur-
rículos, além do atraso das listas de obras aprovadas, explica por que as
primeiras obras da produção literária de física da época foram publicadas
majoritariamente a partir do ano de 194544.

3.3.5 Casos polêmicos sobre a atuação da CNLD

As seções anteriores destacam as repercussões sobre a instituição do decreto
1.006 e de como foi a sua receptividade por parte de políticos, autores, fun-
cionários e sindicatos de casas editoras de livros. Esta seção visa a pontuar
alguns dos casos mais emblemáticos em relação ao funcionamento, de fato,
da Comissão. Nesta linha, serão apresentadas as polêmicas sobre: a disputa
entre Waldemiro Potsch e Firmino Candido Mello Leitão e a entrada de car-
regamento de livros didáticos japoneses que viria a mudar, mais uma vez, o
texto do Decreto-Lei.

43Documento sem data - GC g 1938.01.06 ft 651–652
44Como pode ser constatado na página 10 da introdução deste trabalho.
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3.3.5.1 A denúncia sobre a atuação da Seção de Ciências Físicas
e Naturais por Waldemiro Potsch

O Decreto-lei 1.006 que instituía a Comissão vedava aos membros ter quais-
quer tipos de ligação de caráter comercial com casas de editoras do país,
além de não poderem ter suas obras submetidas à aprovação do colegiado.
No entanto, em 1939, foi promulgado o decreto-lei 1417 que revertia este
quadro, permitindo que os membros da comissão pudessem submeter seus li-
vros à análise. A aprovação45 dependia, contudo, de composição de comissão
especial de membros externos à comissão a serem escolhidos pelo Ministro
da Educação (art. 2o e 3o Decreto-lei 1417 de julho de 1939).

O primeiro caso controverso que diz respeito ao funcionamento da CNLD
como colegiado refere-se à denúncia feita por Waldemiro Potsch46 após ter
seu livro reprovado pela comissão no ano de 1942. O professor descreve e
rebate ao longo de 1130 páginas cada uma das críticas feitas pelos membros
da Comissão à sua obra. Seu enfoque, no entanto, residia principalmente
sobre a conduta do relator do parecer Firmino Candido Mello Leitão o qual
acusou de querer “afastar um concorrente do mercado dos livros”. A obra
intitulada “Os pareceres da seção de Ciências Físicas e Naturais da Comissão
Nacional do Livro Didático47” ressalta em seu texto introdutório (1942, p.5–
8) a “deslealdade” com que seu livro foi examinado e a vagueza dos pareceres:

O parecer apresenta a crítica mais vaga que se possa imaginar: não diz
onde está o erro, não aponta qual a noção incorreta que achou, não assinala
qual a imperfeição a que se refere, nem porque é pouco feliz48, o que está
no compêndio, nem mostra porque considera incompleta a descrição que
condena.

45Dos membros da comissão, submeteram-se à aprovação de obras os membros: Jonathas
Serrano (História - 8 livros); Carlos Delgado de Carvalho (Sociologia e Geografia - 14
livros); Maria Junqueira Schmidt (Francês - 8 livros); Candido Firmino de Mello Leitão
(Biologia, Ciências Naturais - 5 livros); Pe. Leonel Franca (Filosofia - 1 livro); Antonio
Carneiro Leão (Sociologia e Pedagogia - 3 livros); João Pecegueiro do Amaral (Química -
4 livros); Adalberto Menezes de Oliveira (Física - 1 livro); Alvaro Ferdinando de Sousa da
Silveira (Português - 4 livros); Euclides Roxo (Matemática - 1 livro de autoria própria e 9
livros em conjunto com outros autores).

46Professor catedrático do Colégio Pedro II da área de zoologia.
47Exemplar consultado em visita à Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
48Ênfase no original.
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A palavra do relator vale como verdade evangélica, mas seu propósito é
apenas denegrir, desmoralizar a obra e afastar um concorrente do mercado
dos livros!

Em seguida, imputa aos membros da Seção de Ciências Físicas e Naturais
a intencionalidade em deter o monopólio de autorização dos livros:

Aureolada pelo prestígio decorrente das funções que exercia e sentindo nas
mãos poderosas a sorte de todas as obras escolares de sua especialidade,
imaginou a Seção de Ciências Físicas e Naturais que poderia ficar senhora do
mercado nacional de livros didáticos, desde que afastados fossem os autores
mais favorecidos pela preferência dos professores e alunos.

[...]

A condenação da grande maioria, 72%, das obras submetidas ao julgamento,
não ofereceu a menor dificuldade à Seção de Ciências Físicas e Naturais.

Cumpre ponderar que não é maior ainda a percentagem de reprovações,
porque vários autores retiraram os seus livros, desistiram do julgamento,
convencidos de que não encontrariam imparcialidade e justiça, e, entre as
obras aprovadas, algumas não têm leitores.

[...]

Era preciso, além disso, para seguro e completo triunfo dos membros da Seção
de Ciências Físicas e Naturais, que desaparecesse todos os outros concorren-
tes, os que tinham preferência dos professores e alunos. Nenhuma tarefa
mais fácil do que a remoção do obstáculo que se antepunha à efetivação dos
sonhos da Seção [...]

Em nome dos altos e superiores interesses do ensino, os professores Candido
de Mello Leitão, João Pecegueiro do Amaral e Adalberto Menezes de Oliveira
condenaram a grande maioria dos compêndios que examinaram, fechando-
lhe as portas dos colégios, e limparam o mercado, proscrevendo as obras tão
cheias de erros e tão perniciosas49 à cultura brasileira.

A sequência do caso deu-se com a publicação de livros entre os anos de
1944 e 194550 em que Potsch detalha o progresso de sua ação movida na jus-
tiça contra a CNLD na figura de Mello Leitão. Em 1945 o professor Herman

49Ênfase no original.
50Este em autoria conjunta com Herman Lent que virou seu assistente técnico no pro-

cesso contra Mello Leitão.
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Lent contesta o laudo do perito designado ao caso, Olímpio da Fonseca Filho,
julgando-o como parcial a favor do membro da Comissão.

Outras pesquisas (FILGUEIRAS, 2011, p.73; FERREIRA, 2008, p.98)
também destacaram a disputa entre Potsch e Mello Leitão, no entanto, à
época delas ainda não se conhecia o desfecho do caso. Filgueiras (2011)
enfatiza que o último volume publicado sobre o caso Potsch-Mello Leitão
data de 1946 e que nenhum outro volume que descrevesse o desenrolar do
caso fora encontrado (2011, p.73). No entanto, a autora conjectura que,
apesar de não ser esclarecido se o professor Potsch ganhou o processo contra
Mello Leitão, seu livro permaneceu em uso sem a autorização da CNLD.
Já na análise de Ferreira (2008, p.98–101), a autora se concentra mais na
publicação do livro que denuncia a conduta dos pareceristas da Seção de
Ciências do que nos embates entre o autor e os membros da comissão.

Em trabalho mais recente “A Biologia de Candido de Mello Leitão e a
História Natural de Waldemiro Alves Potsch: professores autores e livros
didáticos - conhecimento e poder em disputa na constituição da Biologia
escolar (1931–1951)” de Maria Cristina Ferreira dos Santos (2013) é feita
uma análise minuciosa do caso. A autora se concentra (2013, p.186–200) nas
críticas feitas por Potsch, bem como nos depoimentos de professores a favor
deste, apresentando a sequência do processo com vistas a esclarecer o caso:

Este conflito entre os aliados de Potsch e Lent e aqueles que apoiaram Mello
Leitão permaneceu mesmo após a morte deste último em 1948. Olímpio da
Fonseca Filho atuou como perito do juiz no processo promovido por Walde-
miro Potsch contra Candido de Mello Leitão. Em 1964, 16 anos após a morte
do réu, um novo livro de Waldemiro Potsch sobre o processo foi publicado
pela Fundação Alfredo Herculado Xavier Potsch51, em que este autor reiterou
a sua acusação de que este perito teria agido de forma parcial, privilegiando
Mello Leitão no julgamento.

De acordo com Potsch (1964), Olímpio Oliveira Ribeiro da Fonseca Filho
teria desagradado a vários cientistas do Instituto Oswaldo Cruz durante o
período de sua diretoria (1949–1953), levando 43 pesquisadores a assinarem
um memorial e enviarem-no a Getúlio Vargas, pedindo a sua destituição do

51Segundo a autora, a editora seria pertencente à família Potsch já tendo editado, in-
clusive, algumas de suas obras na década de 1960.
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cargo. Potsch também relata que o pedido não foi atendido, pois Olímpio
da Fonseca teria sido apoiado pelo então Ministro da Educação e Cultura,
Simões Filho, por uma “dívida de gratidão”, por sua atuação como perito,
inocentando Candido de Mello Leitão, visto que um dos filhos deste era genro
deste Ministro.

3.3.5.2 O caso dos livros japoneses

Em comunicação reservada ao Ministério da Educação e Saúde, em 29 de
julho de 1940, o Conselho de Segurança Nacional apresenta documento que
denuncia o embarque de 135 crianças brasileiras, filhas de japoneses, do porto
de Santos para o Japão. No texto, João Carlos Muniz, Presidente do Con-
selho de Imigração e Colonização, também sente a necessidade de pontuar o
desembarque de “sessenta e seis caixas contendo livros pedagógicos impressos
em língua japonesa, destinados a escolas e núcleos nipônicos no Brasil” que
não puderam ser apreendidos uma vez que não se destinavam à venda.

Em relação a este caso, o Conselho de Segurança Nacional pede provi-
dências a Capanema52 sobre a situação “no sentido de ser encontrada uma
forma para neutralizar essa manobra de burla à nossa política nacionaliza-
dora” dada a “fertilidade dos japoneses em seus processos de sutileza e em
sua pertinácia racial”.

A resposta do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) sob a
assinatura de Lourenço Filho, a quem Capanema recorre, vem em 5 agosto
de 1940 afirmando já terem tido conhecimento sobre a denúncia e de estarem
trabalhando a fim de coibir a circulação destes livros em território nacional.
Com este efeito, Lourenço Filho destaca a conformidade de entrada desses
livros no país com o art.1o do Decreto-Lei 1.006, que afirma ser livre a impor-
tação de livros didáticos. Por este motivo, sugere ao ministro que se façam
mudanças na legislação de maneira a “permitir uma atuação reguladora por
parte deste Ministério”, anexando ao documento uma proposta de nova re-
dação ao artigo referido: “É livre, no país, a produção ou a importação de
livros didáticos, desde que impressos em língua portuguesa.”, sob pena de
apreensão.

52O ministro escreve no topo do documento “Ao INEP para informar com urgência”.

79



Capítulo 3. A Reforma Capanema e suas políticas de controle do livro didático

A mudança a ser incorporada na legislação veio sob a forma de seu artigo
4o em que a nova redação explicita: “Fica proibida a importação de livros
didáticos escritos total ou parcialmente em língua estrangeira, destinados ao
ensino primário, bem como a sua produção em território nacional”.

Este caso mostra como a atuação da CNLD servia ao projeto de edu-
cação nacionalizante então instaurado e exemplifica uma dentre as muitas
medidas adotadas no sentido de repreender e neutralizar a ação das colônias
estrangeiras em território nacional como já apontado neste trabalho.

3.3.6 Resultados - listas aprovadas

A fim de verificar como se concretizou a atuação da CNLD fizemos, parale-
lamente à pesquisa em arquivo, consultas aos Diários Oficiais da época em
busca das primeiras listas dos livros aprovados. Nossas buscas foram feitas
utilizando palavras-chave como “CNLD”, “Comissão Nacional do Livro Di-
dático”, “livros aprovados” e “livro didático” restringindo os resultados entre
os anos de 1940 e 1960, uma vez que a legislação previa divulgar a lista
das obras autorizadas em janeiro de cada ano, a começar pelo ano de 1940.
Escolheu-se nesta tese apresentar os resultados das listas e, mais especifica-
mente, das obras de física até a lista no 353 já que as listas continuaram a ser
divulgadas pelo menos até o ano de 1959 em que encontramos o resultado
da lista parcial no 25. As relações das primeiras obras de Física aprovadas
podem ser encontradas no Apêndice D.

As ocorrências da busca mostram que a primeira lista referente aos livros
aprovados no ano de 1941 só seria publicada em 24 de setembro de 1947,
dois anos após o témino da gestão de Capanema e quase uma década após a
publicação do decreto 1.006. Esta lista refere-se:

[...] aos livros didáticos julgados como de uso autorizado, por esta Comissão,
e os quais, com os das demais listas, a serem publicadas, serão aqueles que
poderão ser adotados nas escolas primárias, secundárias, normais e profissi-
onais, no próximo ano letivo de 1948.

53Isso compreende, ao todo, 6 listas, entre livros autorizados, autorizados condicional-
mente e retificações de publicação.
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O texto do Diário Oficial também faz a consideração de que os livros que
contivessem conteúdos referentes à organização administrativa e política do
país, para poderem ser adotados, deveriam proceder com as atualizações de
modo a obterem o registro necessário à adoção. A primeira delas ordena as
126 obras por autores em ordem alfabética, separados por área de conheci-
mento, sendo listados também a série a que é destinado o livro, os números
de edição, de registro e do processo. Nesta relação são trazidos 4 títulos de
Física.

A segunda lista divulgada em 10 de outubro de 1947, refere-se a obras
aprovadas condicionalmente no ano de 1941. Nesta lista são trazidas 77 obras
de diferentes autores, contabilizando 14 títulos de Física.

A terceira lista dos livros autorizados em 1944 é publicada em 27 de ou-
tubro de 1947 e parcialmente republicada com retificações em 2 de dezembro
de 1947. Nesta lista -sem a retificação- constam 529 títulos, dos quais 15 são
de Física.

Em 6 de novembro de 1947 a lista refere-se aos livros aprovados condi-
cionalmente em 1944. Ela contém 98 títulos de autores de diferentes áreas,
sendo 11 destes referentes à área de Física. Em 24 de novembro de 1947 é
publicada a lista parcial no3 aprovando 442 obras no ano de 1946, trazendo
apenas 4 títulos de física.

Na sequência, apresentamos a inscrição da disciplina de física neste pa-
norama. A partir da carta de exposição de motivos de Capanema a Vargas,
fazemos considerações de modo a relacioná-la aos programas de física expe-
didos e às instruções metodológicas a que estavam vinculados.

3.4 A física na reforma Capanema

Em sua carta de exposição de motivos a Getúlio Vargas, Capanema faz con-
siderações sobre o ensino da matemática e das ciências na Reforma. No curso
ginasial, elas serviriam ao propósito de introduzir aos alunos as disciplinas
de matemática, física, química e biologia sem “sobrecarregá-los”. Nos cursos
clássico e científico, o ministro propõe um maior desenvolvimento na pro-
fundidade dos conteúdos sem se tornar; no curso científico, “abundante e
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minucioso que possa tornar-se inconveniente” ou, no clássico, que não bas-
tasse à “formação de uma cultura científica adequada”.

Em referência ao desenvolvimento da cultura científica, Capanema visa a
introjetar nos alunos do secundário um “espírito científico”, argumentando:

Ao estudo das ciências, num e noutro caso, orientará sempre o princípio de
que não é papel do ensino secundário formar extensos conhecimentos, encher
os espíritos adolescentes de problemas e demonstrações, de leis e hipóteses,
de nomenclaturas e classificações, ou ficar na superficialidade, na mera me-
morização de regras, teorias e denominações, mas cumpre-lhe essencialmente
formar o espírito científico, isto é, a curiosidade e o desejo da verdade, a
compreensão da utilidade dos conhecimentos científicos e a capacidade de
aquisição desses conhecimentos.

Está claro que será mais difícil a tarefa de ensinar desse modo as ciências.

Com esta finalidade, o ministro coloca-se contra o processo do simples
monologar docente e da experimentação feita unicamente pelo professor a
fim de demonstrar um fenômeno. A esse respeito enfatiza que os alunos
“terão que discutir e verificar, terão que ver e fazer” de modo que a tarefa
principal do professor seja mediar um regime de cooperação no trabalho, o
qual deve ser uma “reconstrução da experiência”.

Se as ciências forem ensinadas assim, sob influência das coisas concretas, em
contato com a natureza e a vida, de um modo sempre ativo, formarão, tanto
nos alunos do curso científico como nos do curso clássico, uma conveniente
cultura científica, que concorra para definir-lhes a madureza intelectual e que
os habilite aos estudos universitários em qualquer ramo.

Abaixo destacamos os processos que deveriam percorrer os programas de
física com vistas a possibilitar a construção do espírito científico.

3.4.1 Os programas de física

Após a Reforma eclodir, Capanema publica a Portaria Ministerial no 101
de 27 de abril de 1942 em que constitui uma comissão destinada a elaborar
os programas destinados ao curso ginasial. A comissão foi composta, além
dos diretores do Departamento Nacional de Educação, da Divisão de Ensino
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Secundário e da Divisão de Educação Física; pelos professores coronel Pe-
dro Marianni Serra, Sousa da Silveira, Ernesto de Faria, Maria Junqueira
Schmidt, Osvaldo Serpa, Euclides Roxo, Joaquim Costa Ribeiro, João Pece-
gueiro, Mello Leitão, Jônatas Serrano, Delgado de Carvalho, Nereu Sampaio,
Rocha Lima, Heitor Villa-Lobos e Germaine Marsaud. Duas características
se sobressaem: a quantidade de professores membros da CNLD (sete, ao
todo) e a presença de Joaquim Costa Ribeiro para compor a disciplina de
Física no lugar de Adalberto Menezes de Oliveira (membro da Comissão
Nacional do Livro Didático) ou de Henrique Dodsworth, que já compusera
comissão semelhante a convite de Capanema na década anterior.

O dispositivo legal previa que o programa de cada disciplina fosse di-
vido em duas partes: a) sumário da disciplina e b) indicações das finalidades
educativas da disciplina. O primeiro deveria conter unidades didáticas, apro-
priadas à idade dos alunos, descrevendo apenas a matéria essencial a ser
ministrada. A segunda, deveria indicar o papel de cada disciplina a fim de
servir como orientação aos professores. Além disso, o documento previa que
cada programa deveria ser “quanto possível, marcado pelo sentido patriótico
e pela preocupação moral” em conformidade com a ação nacionalizante da
Reforma de 1942.

Ao programa de cada disciplina, a comissão deveria anexar as instruções
metodológicas a serem empregadas pelos professores em cada conteúdo, de
modo que “a forma e a amplitude dessa indicação ficam a juízo da comissão,
atenta à natureza de cada programa”.

Nas buscas ao arquivo Capanema, encontramos o programa de ciências
feito por esta comissão, assim como suas instruções metodológicas e docu-
mentos a ele relacionados. Além disso, encontramos os programas de física
expedidos no ano de 1943 para os cursos clássico e científico do secundá-
rio, sem constarem suas instruções metodológicas. Os programas oficiais
eram publicados em Diário Oficial antecedendo as instruções metodológicas
de cada série. Em consulta ao Diário Oficial com as palavras-chave “instru-
ções metodológicas”, “programas de física” e “física” restringindo a pesquisa
entre os anos de 1943 e 1950, fomos capazes de localizar apenas os progra-
mas expedidos, sem as instruções. No caso da disciplina de física, após os
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programas constavam somente os programas de Biologia e Higiene (os quais
também não apresentavam as referidas instruções).

Além deste fato, encontramos um relatório da atuação da CNLD do final
do ano de 1944 em que Euclides Roxo menciona que a falta de instruções me-
todológicas referentes a muitas disciplinas54 do Ensino Secundário dificultava
sobremaneira o funcionamento da comissão.

O conjunto destes fatos nos leva a crer que no caso da disciplina de fí-
sica este documento nunca tenha sido produzido. Por este motivo, iremos
apresentar comentários sobre os programas do curso científico55 de modo a
acomodá-lo às orientações metodológicas e visão de ciência trazidas nas ins-
truções do programa destinado ao curso ginasial. Faz-se necessário ressaltar
que esta manobra compreende duas grandes suposições que enfraquecem o
trabalho, mas podem ser justificadas: (i) a de que Joaquim Costa Ribeiro
também teria expedido os programas de física dos cursos clássico e científico
e (ii) que a visão de ciência trazida no programa de ciências, composto por
três pessoas, pode ser entendida como aquela adotada pelo físico.

A primeira pode ser justificada pelo conjunto dos fatos: não foi encon-
trada nomeação de outra comissão para arquitetar os programas das outras
modalidades de curso; além de que as mesmas pessoas designadas por Capa-
nema nesta portaria ministerial assinam os programas dos cursos científico e
clássico (como exemplo, Maria Schmidt os programas de francês; Sousa Sil-
veira os de Português; Euclides Roxo os de matemática; João Pecegueiro os
de química e Mello Leitão os de biologia), uma vez que não faria sentido com-
por comissão diferente para desenhar programas das mesmas disciplinas56.

54(GC série g 1938.01.06 ft 723) - No mesmo documento, afirma “Essa falta já constituiu
objeto de uma proposta que foi unanimemente aprovada pela CNLD em 30-X-44 e remetida
a V.Excia, com meu ofício no 79 de 9-11-944.”; no entanto, não encontramos o documento
para verificar quais seriam as disciplinas.

55Os programas do curso clássico são mais limitados em conteúdo, já que deveria ser
ministrado em uma carga horária muito menor do que a do científico – no clássico, a
disciplina era ministrada apenas na 2o e 3o séries com cargas horárias semanais de três e
duas horas respectivamente (GC série g 1936.03.24/1 ft 1430); no científico, a disciplina
era ministrada em todas as séries com carga horária semanal de três horas em todas elas
(GC série g 1936.03.24/1 ft 1431). Os programas das duas modalidades de curso trazidos
na Portaria ministerial no 170 de 13 de março de 1943 podem ser encontrados no Apêndice
E.

56Este argumento negligencia o fato de que algum membro poderia ter deixado a primeira
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Apesar de a segunda suposição ser patentemente mais ingênua que a pri-
meira, acreditamos que ela precise ser pelo menos parcialmente verdadeira.
Levando-se em consideração a natureza do trabalho (expedir orientações me-
todológicas a professores e discorrer sobre as finalidades da disciplina), quais-
quer embates ou divergências entre os membros não figurariam no documento
final produzido como que revelando uma opinião consensual.

Desta forma, apresentamos as orientações metodológicas destinadas àquele
nível de ensino. Nosso objetivo é verificar em que medida a comissão incor-
porou as orientações do ministro e do seu projeto nacionalizante no programa
e quais características desse documento podem ser encontradas nas coleções
a que nos dispusemos a analisar.

3.4.2 As instruções metodológicas

Os conteúdos de ciências naturais eram divididos em: 3o série – O homem
e seu ambiente e 4o série – a matéria e a energia; os seres vivos. A fí-
sica encontrava-se diluída nas três últimas unidades do programa da terceira
série57, tendo estas unidades maior interface com a química e a biologia.
No programa da 4o série, a física aparece de maneira tradicional ao longo
de quatro unidades ressaltando-se a componente experimental desse estudo:
Unidade IV – Estudo experimental do movimento, força e energia mecânica;
Unidade V – Estudo experimental do som e da luz; Unidade VI – Estudo
experimental do calor e Unidade VII – Estudo experimental da eletricidade
e do magnetismo58.

Nas instruções metodológicas referentes a esses programas são enumera-
das as finalidades e intenções da comissão a respeito do ensino das ciências
no ginásio. Como finalidade precípua colocam o ensino das ciências naturais
neste grau de ensino como servindo para despertar a atenção dos alunos para

comissão por motivos quaisquer; mas, nesse caso, esperaríamos encontrar outro documento
legal com vistas a designar outros membros, o que não ocorreu.

57Unidade V – Estudo experimental da água: propriedades, composição e ação sobre
seres vivos e inanimados; Unidade VI – Estudo experimental do ar atmosférico: propri-
edades, composição e ação sobre os seres vivos e inanimados e Unidade VII – A Terra:
estrutura, aproveitamento. O solo e o subsolo. (GC série g 1942.05.04 ftg 87.)

58(GC série g 1942.05.04 ftg 87).
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os fatos que em torno deles se passam na Natureza. Colocando a experimen-
tação em lugar de destaque, visam a mostrar que ela pode contribuir para
completar e aperfeiçoar os conhecimentos obtidos pela observação simples e
sua interpretação lógica.

A respeito das observações gerais encontramos recomendações para que os
professores não endossem a simples memorização de conhecimentos e a reso-
luções de probemas teóricos inadequados em cada classe. Para que se evitem
esses problemas, o guia propõe que sejam sempre antepostos os problemas de
caráter experimental em que os estudantes possam aplicar os conceitos aos
fatos da vida cotidiana, profissional ou doméstica; destacando a componente
utilitária do ensino das ciências. O estudo experimental, segundo o docu-
mento, envolve ativamente o aluno no seu próprio processo de aprendizagem
e constrói a base sobre a qual devem assentar-se os estudos posteriores; sejam
eles técnicos e profissionais ou de aperfeiçoamento cultural.

A componente nacionalizante não é negligenciada no programa. De acordo
com o documento da comissão, “os problemas econômicos e culturais da terra
e da gente brasileira deverão ocupar, na exemplificação, a primeira plana,
dando ao patriotismo sentido utilitário, paralelo ao de sua feição cívica e
afetiva”. No caso concreto das ciências, afirmam que o estudo do solo, flora
e fauna brasileiros deverão ter preferência a quaisquer outros, bem como o
estudo de características das regiões do Brasil, possibilidades econômicas e e
industriais e problemas climatológicos.

Ao serem feitas considerações sobre o ensino nas séries em questão, salienta-
se que na terceira série a terminologia técnica relativa à ciência deve ser
reduzida ao mínimo, sem, no entanto, suprimi-la. Além disso, o caratér ex-
perimental do curso é novamente reforçado de modo que se deva iniciar o
estudo dos fenomenos físicos e químicos partindo-se da realização de experi-
ências “singelas”. A finalidade desta abordagem reside em prover os estudan-
tes a oportunidade de desenvolver a capacidade de observação e investigação
experimental, de modo que o professor não deva ter de se preocupar com
determinações quantitativas rigorosas. Tanto colocam em destaque o cará-
ter experimental neste nível de ensino que chegam a tecer comentários sobre
legislações referentes ao sistema de unidades adotado no país, em particu-
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lar, “ao decreto-lei no 592 de 4-8-1938 [...] bem como ao decreto no 4257 de
16-6-1939, que expediu o regulamento da referida lei metrológica”.

Já em relação à quarta série, o ensino das ciências adquire caráter mais
especializado, separando-se o estudo dos fenômenos físicos e químicos por
motivos didáticos. Neste ramo de ensino, sugere-se apresentar os conceitos
mais abstratos da ciência partindo-se da observação direta realizada pelos
próprios alunos. Por este motivo, o professor deve selecionar experiências
acessíveis às capacidades dos estudantes e ressaltar no momento da aula os
conceitos mais importantes relacionados à observação. De maneira geral, já
podemos destacar que o caráter empirista das instruções (e dos conteúdos re-
ferentes à 4o série) parece permear todo o documento, sendo exaustivamente
valorizados os papéis da observação e da experimentação na construção do
conhecimento. Verificar em que medida é feita ou não a transposição desta
visão de ciência aos livros de nosso estudo constitui um dos objetivos medi-
atos desta tese.

Apresentamos abaixo as orientações para cada parcela do conhecimento
trabalhado na referida série. Dadas as especificidades deste trabalho reservamo-
nos a introduzir apenas os conteúdos de física.

3.4.2.1 Os guias de Física do ensino ginasial

Os guias programáticos de cada unidade são divididos em cinco seções: ob-
jetivos, processos, material, ordenação da matéria e distribuição. O primeiro
diz respeito aos objetivos específicos relativos ao conteúdo relativo à unidade
trabalhada. Os processos relacionam-se à conduta esperada do professor em
sala de aula para que os objetivos sejam cumpridos e os materiais discrimi-
nam todos os aparatos experimentais necessários à realização das aulas. O
penúltimo quesito diz respeito à ordem dos conteúdos dentro de cada unidade
e as estratégias didáticas adotadas. A última seção visa a mostrar ao longo
de quanto tempo a unidade deve ser introduzida. A seguir, explicitaremos
cada um desses aspectos nas unidades propostas.

59O subtítulo discrimina: Experiências demonstrativas dos diversos tipos de movimentos
e das diversas espécies de forças. Estudo experimental do equilíbrio das forças e das
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3.4.2.1.1 Unidade IV - Estudo experimental do movimento, da
força e da energia mecânica59- A primeira unidade relativa ao conteúdo
de física do curso ginasial em muito se assemelha às trazidas nos programas
da primeira série do curso científico e na segunda do curso clássico. Também
surpreende que a sugestão da distribuição da matéria presente neste guia
parece explicar muitas sequências aparentemente aleatórias das matérias dos
programas científico e clássico. A única diferença entre esta ordenação e a
dos outros programas parece residir na iniciação à física por meio do estudo
dos movimentos.

A sequência, no entanto, à semelhança dos outros programas deveria ser
feita com a ideia do equilíbrio de sólidos, líquidos e gases. Concretamente
em relação a estes conteúdos, o programa indica o estudo das forças com
dinamômetros e balanças a fim de se insistir nas unidades desta grandeza.
Já as ideias de equilíbrio e resultante de um sistema de forças deveriam ser
feitas por meio de experiências com alavancas e polias, enfatizando-se os
princípios gerais de composição de forças paralelas e concorrentes.

A respeito do equilíbrio de líquidos e gases, deveria ser iniciado o seu
estudo a partir dos conceitos de pressão, de empuxo e de densidade de um
corpo em relação à da água cujo estudo experimental “pode se feito por meio
do vaso de Pisani, como de balanças hidrostáticas e aerômetros”.

Na sequência, é enfatizado que o trabalho mecânico seja introduzido a
partir do estudo das relações entre as forças e os deslocamentos, por meio
de experiências com alavancas e polias de maneira a verificar, ainda que
grosseiramente, a conservação da energia. A esse respeito, o texto sugere
que seja aproveitada a oportunidade para mostrar a influência do atrito e
a transformação da energia mecânica em calor pelo atrito e pelo choque
mecânico.

Como “ conclusão e coroamento” à unidade, é recomendado ao professor
fazer referência às principais leis e princípios gerais da mecânica.

As instruções apresentam, ainda, como objetivo principal desta temática:

Apresentar o estudo dos movimentos, das forças e da energia mecânica tendo
em vista fazer com que os alunos observem os fenômenos com critério cientí-

relações entre as forças e os movimentos.
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fico, completem suas observações com experiências singelas e possam adqui-
rir, assim, conhecimentos elementares de mecânica e de suas leis e princípios
gerais.

Para se alcançarem estes objetivos devem ser priorizadas experiências a
serem realizadas por grupos de quatro a sete alunos. Este esquema visa a
possibilitar que ao final do curso todos os alunos tenham feito todas as expe-
riências, de modo a sobrar tempo para o professor apresentar coletivamente
os conceitos, leis e princípios mais importantes do estudo. Com respeito
à avaliação, o dispositivo prevê que todas as observações dos alunos sejam
registradas em fichas para serem corrigidas e arquivadas pelo professor. Es-
tes procedimentos configuram desta mesma maneira em todas as unidades
seguintes.

Os materiais recomendados variam desde as fichas e quadros para regis-
tro das atividades dos alunos, até uma “aparelhagem singela para medição
do espaço e do tempo” a fim de se estudarem os movimentos e as forças.
Como exemplos de aparelhos são citados: cronômetro, metrônomo, dinamô-
metro, balança, alavancas, polias, máquina de Atwood, máquina pneumática,
manômetro, barômetro, vaso de Pisani, balança hidrostática e aerômetros.

A distribuição recomendada de aulas para esta unidade deve ser de “12 a
15 aulas do curso, incluindo as aulas práticas dos alunos e as de demonstração
coletiva e de concatenação teórica do assunto”.

3.4.2.1.2 Unidade V - Estudo experimental do som e da luz60- O
projeto estipula que sejam distribuídos ao longo de 6 a 8 aulas os conteúdos
referentes ao caráter vibratório das fontes sonoras e à velocidade de propa-
gação do som em meios elásticos (sólidos, líquidos e gases). Em qualquer um
dos casos é recomendado que se evidenciem as ideias por meio de experiên-
cias simples. De maneira concreta, o documento sugere relacionar o caráter
ondulatório das propagações com as imagens de ondulações feitas nas super-
fícies de líquidos. Esta analogia, segundo o texto, permite ao aluno “entender

60Experiências demonstrativas do caráter vibratório das fontes sonoras e do caráter
ondulatório da propagação do som. Experiências demonstrativas dos diversos tipos de
fontes de luz e dos fenômenos fundamentais da propagação da luz.

89



Capítulo 3. A Reforma Capanema e suas políticas de controle do livro didático

concretamente o conceito de comprimento de onda e velocidade de propaga-
ção da onda, bem como explicar os fenômenos de reflexão, interferência e
difração” a serem estudados com maior profundidade nas outras séries do
curso secundário. Já em relação aos fenômenos luminosos, indica que estes
sejam apresentados na categoria mais geral da “propagação de energia sob a
forma de radiações” destacando-se o caráter ondulatório.

Os objetivos que decorrem desta unidade dizem respeito a:

Estudar as principais características físicas dos fenômenos que constituem a
causa primária das sensações sonoras e luminosas, mostrando como os fenô-
menos sonoros se incluem na categoria das vibraçõesmecânicas que se pro-
pagam nos meios elásticos, e os fenômenos luminosos na categoria mais geral
da propagaão de energia sob a forma de radiações, com caráter ondulatório.

Os materiais necessários à execução da matéria compreendem aparelhos
de demonstração de movimentos vibratórios, de determinação da velocidade
do som, bem como cordas, diapasões, além de espelhos planos e curvos e
lentes convergentes e divergentes.

3.4.2.1.3 Unidade VI - Estudo experimental do calor61 - A pe-
núltima unidade, de maneira semelhante ao tratamento dado ao assunto no
programa da segunda série do científico, sugere a mesma sequência de con-
teúdos lá adotada. O estudo do calor deve ser feito de maneira experimental
enfatizando o conceito de energia em “cada uma das diferentes maneiras de
se produzir calor”. Como segundo passo, deve ser destacada a diferença en-
tre os conceitos de calor e temperatura, mostrando que se pode determinar
a última por meio de termômetros.

A seguir devem ser feitos os estudos dos processos de dilatação e das
mudanças de estado físico, sendo enfatizada neste último a importância da
determinação da temperatura. Além disso, são destacados os estudos da
evaporação e da propagação do calor no sentido de enfatizar as aplicações
destes fenômenos ao cotidiano do aluno.

61Experiências demonstrativas das diferentes maneiras de produzir calor, da ação do
calor sobre os corpos e da propagação do calor.
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Os objetivos explícitos do estudo do calor, que deve ser trabalhado entre
6 e 9 aulas, referem-se a:

Estabelecer, embora com caráter elementar, o conceito geral de energia e de
suas transformações, mostrar a importância da produção de energia por meio
do calor e evidenciar as diversas ações físicas do calor sobre os corpos, quer
pela variação de suas dimensões, quer pela mudança de seu estado físico.

Entre os materiais recomendados configuram: termômetros, calorímetros,
aparelhagem para demonstrar dilatação de sólidos, líquidos e gases, apare-
lhos para determinar temperatura de mudança de estado, aparelhos para
demonstrar processos de propagação do calor e vasos de Dewar.

3.4.2.1.4 Unidade VII - Estudo experimental da eletricidade e do
magnetismo62- Os conteúdos relativos a este domínio, novamente, seguem
a mesma linha daqueles constantes nos livros de nosso estudo. Em ambos os
programas é destacada a componente relativa à energia elétrica associando-a
aos fenômenos eletromagnéticos e suas aplicações industriais. A introdução
ao assunto é sugerida a partir da separação de cargas elétricas de acordo com
experiências simples de eletrização por atrito ou indução eletrostática. Em
seguida, os alunos devem ser apresentados ao ao conceito de corrente elétrica
conectando-a aos fenômenos caloríficos, químicos e magnéticos para, então,
serem introduzidos aos conceitos de intensidade de corrente e de diferença de
potencial.

É sugerido, ainda, que o estudo dos fenômenos magnéticos tenha ênfase
na base experimental com o auxílio de barras e agulhas magnéticas e de
maneira a introduzir-se a noção de campo magnético por meio de sua ação
sobre a limalha de ferro. A conexão entre os fenômenos elétricos e magnéticos
deve ser feita pela verificação das ações entre o campo gerado por correntes
e ímãs. Por fim, no estudo da indução deve ser ressaltada a relevância da
energia elétrica na produção e na utilização industrial por meio tanto de
geradores, quanto de motores elétricos.

62Experiências demonstrativas da produção de cargas elétricas e de suas ações recíprocas,
da produção de corrente elétrica e dos principais fenômenos a ela associados. Experiências
demonstrativas das ações magnéticas dos ímãs e das relações entre a corrente elétrica e o
magnetismo.
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De modo específico, este estudo visa a:

Mostrar as características principais das cargas elétricas e da corrente elé-
trica. Estabelecer, embora elementarmente o conceito de energia elétrica
como forma particular da energia e mostrar como se processam transfor-
mações dessa energia nos diferentes fenômenos físicos associados à corrente
elétrica. Mostrar a importância dos fenômenos de indução eletromagnética
na produção e utilização industrial da energia elétrica.

Os materiais previstos variam desde eletroscópios, condensadores, pilhas,
materiais condutores, voltímetros, barras e agulhas magnéticas entre outros
aparelhos destinados a demonstrar a indução eletromagnética.

A seguir iremos apresentar as coleções que ora nos dispusemos a analisar,
introduzindo brevemente uma biografia dos autores, além de destacarmos di-
ferenças, semelhanças e influências nas características formais de suas obras.

3.4.3 Os livros de nosso estudo

3.4.3.1 Breves comentários sobre os autores

3.4.3.1.1 Francisco Alcântara Gomes Filho Apesar de não termos
conseguido muitas informações biográficas sobre o autor, encontramos em
diários oficiais convocações de provas a serem realizadas na Escola Politéc-
nica, além de convocações para o certame do Colégio Pedro II. De fato, na
folha de apresentação de sua obra encontramos os dizeres “Médico pela Facul-
dade Nacional de Medicina, Licenciado em Física pela Faculdade Nacional de
Filosofia, Professor do Colégio Pedro II, Catedrático de Física da Faculdade
de Filosofia do Instituto La-Fayette e Catedrático da Faculdade de Ciências
Médicas” que mostram um pouco sobre a sua atividade acadêmica e docente.

Além disso, Gomes Filho teve relevante importância na fundação do, en-
tão, Instituto La-Fayette63, atual UERJ, sendo grande parte das informações
encontradas sobre o autor referentes à sua centralidade neste empreendi-
mento. É o caso dos trabalhos Os satélites da matriz carioca da Geografia

63Mais tarde denominado Universidade do Distrito Federal, Universidade do Estado da
Guanabara e, finalmente, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.
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Brasileira, 1940-1970 de Mônica Machado e, principalemente, Sobre livros,
memória e identidade: uma leitura dos anos iniciais da Física e os físicos da
UERJ de Nadia Fonseca. Neste segundo, a autora destaca com detalhes o
papel do autor, junto a outros professores do Colégio Pedro II, na fundação
do Instituto La-Fayette:

[...] a [Faculdade] La-Fayette [...] foi referendada por outro [ato], bem aos
moldes da época, conforme veremos. Tudo começou com planos para criar
uma faculdade particular, entre catedráticos do Colégio Pedro II - Gomes Fi-
lho, médico, que ali dava aulas de Física, Antônio Jacinto Guedes, de Latim,
Arnaldo Black Sant’Anna, de História Natural, e Vitor Silva, de Matemá-
tica. Depois passariam a integrar o grupo, mais docentes desse colégio, e de
diversas outras instituições, que se organizaram em uma congregação com-
posta por 46 nomes, dos quais alguns se destacariam, posteriormente, na
área acadêmica, gestão da universidade, e no Instituto de Física

Figura 3.4: Quadro da obra de Nadia Fonseca em que apresenta os docentes da Faculdade
La-Fayette.

(FONSECA, 2009, p.40)

bem como na constituição do instituto de Física desta faculdade:

Em meio a tantos problemas, na Faculdade de Filosofia, um “sonho há muito
idealizado” da comunidade foco deste trabalho se concretizou, pelo menos no
papel - a criação do Instituto de Física. [...] no dia 25 de agosto de 1951,
foi instalado o Instituto de Física da Faculdade de Filosofia do Instituto La-
Fayette, e apresenta a primeira diretoria eleita nessa assembleia inaugural,
que organizamos no Quadro 6. Gomes Filho, a propósito, apenas se coloca
como o criador do Instituto de Física, e que a cátedra de Física Geral e
Experimental passou a integrar essa unidade (1994, p.21).
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Figura 3.5: Organização do Institudo de Física da UDF conforme (FONSECA, 2009).

(FONSECA, 2009, p.60-61)

Apesar de fugir à proposta deste trabalho, achamos por bem comentar
de maneira sucinta a tensão que se instalou entre as figuras dos professores
Francisco Alcântara Gomes Filho e Armando Dias Tavares, bem documen-
tada no trabalho de Fonseca. Lá a autora menciona as recorrências em torno
das figuras destes que, de acordo com depoimentos e entrevistas de terceiros,
rivalizavam sob as alcunhas respectivas do “fundador” e do “pesquisador”.
Estando o primeiro preocupado com a preponderância das questões do ensino
(FONSECA, 2009, p.111-112) e o segundo alinhado às questões da pesquisa,
a autora chega a referir-se ao recebimento da nomeação de Armando Tavares
ao Instituto de Física da UERJ com o termo “celeuma”. Em suas palavras:

A imagem de Gomes Filho, como homem de ação, determinado, um diretor
capaz de fabricar parte do mobiliário escolar, com as próprias mãos, ficou tão
marcada, que aflorou no imaginário de seus ex-alunos, e provocou celeuma,
anos depois, quando se resolveu dar o nome de Armando Dias Tavares ao
Instituto de Física, em 2005! Alguns, e não só os que conviveram diretamente
com ele, alegam que, se era para homenagear alguém, então que fosse Gomes
Filho, que consideram como o fundador do Instituto. Essa disputa é um
ponto que merece ser investigado, no futuro. Estaria a homenagem vinculada
à constituição de uma identidade mais voltada para o ensino, ou à pesquisa,
conforme o “partido” que se abrace? Ou ao fato de Armando não ser um
catedrático de fundação?

(FONSECA, 2009, p.64–65)
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Embora fugindo parcialmente aos objetivos desta tese, o excerto acima
nos permite depreender um pouco sobre a visão de ensino de Gomes Filho
mesmo na sua atuação acadêmica, colocando-a à frente dos interesses da
pesquisa.

A única fotografia que encontramos de Francisco Alcântara data do ano
de 1942 e pode ser vista abaixo (Figura 3.6). Tirada na frente da Facul-
dade Nacional de Filosofia, estão presentes na foto: Francisco Alcântara,
Elisa Frota-Pessôa, Jayme Tiomno, Joaquim Costa Ribeiro, Luis Sobrero,
Leopoldo Nachbin, José Leite Lopes e Maurício Peixoto.

Figura 3.6: Francisco Alcântara Gomes (esq.), Elisa Frota-Pessôa, Jayme Tiomno, Joa-
quim Costa Ribeiro, Luis Sobrero, Leopoldo Nachbin, José Leite Lopes e Maurício Peixoto.
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3.4.3.1.2 Aníbal Freitas Devido à dificuldade de material, acervo ou
arquivos deixados diretamente pelo professor à sua família64 e ao fato de
termos encontrado apenas os livros do professor em outros acervos65, tra-
zemos uma breve biografia do autor como encontrada em jornal interno66

por ocasião de seu falecimento e algumas fotos obtidas no sítio eletrônico da
sociedade amigos e ex-alunos do Colégio Culto à Ciência67.

Aníbal Freitas nasceu em Rezende em 15 de junho de 1885. Mudou-se
para São Paulo em sua infância completando seus estudos primários no ano
de 1898, ocasião em que iniciou o estudo secundário. Após graduar-se como
farmacêutico, mudou-se para Lorena onde, no ano de 1908, desempenhou
cargo de vereador da Câmara Municipal.

No ano seguinte, já em Campinas, candidatou-se à cadeira de Física no,
então, Colégio Culto à Ciência68 obtendo o primeiro lugar. Na década de
1920 elegeu-se novamente como vereador. Desta vez na Câmara Municipal de
Campinas, de onde foi seu presidente de 1923 a 1930. Durante seu mandato,
em 1928, foi nomeado diretor do colégio de Campinas.

Antes de exercer os cargos de professor e diretor do referido colégio, Frei-
tas seguiu a carreira docente em outros estabelecimentos de ensino, como:
Diocesano Progresso, Ateneu Paulista e a Escola de Comercio Bento Qui-
rino. Além disso, Aníbal Freitas também ocupou cadeira como catedrático
de Física Geral e Experimental da Faculdade de Filosofia de Campinas, tendo
publicado diversas obras voltadas ao ensino ginasial e colegial.

Em monografia69 escrita em 1946 por Carlos Francisco de Paula, ex-aluno
64Informação prestada em comunicação pessoal da autora com sua neta, a professora

Maria Inês de Freitas Petrucci Santos Rosa, Livre Docente na área de Educação Escolar
da Universidade Estadual de Campinas.

65Como o acervo do Centro de Ciências Letras de Artes, CCLA, de Campinas.
66Jornal “O Culto à Ciência” fundado em 1946 por um grupo de alunos do colégio com

a colaboração de professores.
67https://www.cultoaciencia.com.br/ - acesso em dezembro de 2018.
68O colégio mudou de denominação diversas vezes, variando de “Colégio Culto à Ciência”

(1896), “Ginásio de Campinas” (1942), “Colégio Estadual de Campinas” (1947), “Colégio
Estadual José Bonifácio” (1947), “Colégio Estadual Culto à Ciência” (1947), sendo hoje
conhecido como Escola Estadual Culto à Ciência.

69Esta monografia é mantida em sítio eletrônico por seu neto, Carlos Fran-
cisco de Paula Neto, nos endereços http://cultoaciencia.net/monografia1.htm e
http://cultoaciencia.net/monografia2.htm
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do Colégio Culto à Ciência, este faz um histórico da escola e, em um dos
capítulos, discorre sobre a atuação de Aníbal Freitas frente à direção do
Colégio. A esse respeito, esclarece:

Não obstante achar-se em caráter interino na direção do Ginásio, o professor
Anibal Freitas teve atuação decidida no sentido de corrigir diversas falhas
existentes neste estabelecimento de ensino, principalmente a deficiência de
salas de aulas.

Graças a seus desvelos, nesse ano de 1928 foram construídos o anfiteatro de
física e duas arejadas salas de aulas, bem como melhorados o gabinete de
física e o laboratório de química com a aquisição de novos aparelhos.

além de fazer um histórico da situação da escola e da direção de Freitas
durante a Reforma do Ensino Secundário de 1942, em que nosso trabalho se
concentra:

Pelo Decreto-lei n. 4.245, da mesma data de 9 de abril, foram considera-
dos como colégios os estabelecimentos de ensino secundário que mantinham
naquela data, sob inspeção federal, o curso fundamental e o curso comple-
mentar de acordo com o decreto n. 21.241 de 4 de abril de 1932. O Ginásio
de Campinas enquadrava-se nesta situação, passando assim a denominar-se
Colégio Estadual de Campinas.

Com a instalação de diversas classes novas, tornou-se deficiente o número de
salas de aula, chegando até a ser aproveitada uma parte do salão nobre para
esse fim - A construção nesse ano de 1943, de um pavilhão ligado ao corpo
principal do edifício, contendo 4 amplas salas, regularizou a situação. Foi
também reformada a instalação elétrica, ampliadas as instalações de higiene,
etc, melhoramentos estes devidos à diligência do esforçado diretor, professor
Anibal Freitas, junto ao Governo do Estado.

O diretor professor Anibal Freitas, espírito esclarecido e sempre vigilante pelo
bom nome do estabelecimento, não media esforços no sentido de melhorar
as condições das salas de aula, corrigindo todas as falhas prejudiciais ao
ensino. Durante o ano de 1944 foi executada uma reforma geral no prédio do
colégio, substituídas as venezianas das salas de aula por vitrais, com grande
vantagem para a iluminação; foram construídos também banheiros, galpões,
instalações sanitárias separadas e uma pequena dependência destinada ao
bar. No terreno que dá para a rua Hércules Florence iniciaram-se as obras
do pavilhão de educação física, e projetava-se a construção do grande muro
de fecho do terreno que dava para os fundos.
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Abaixo, foto do laboratório de física plenamente equipado do Colégio Culto
à Ciência:

Figura 3.7: Laboratório de Física do Colégio Culto à Ciência - retirado de
http://www.cultoaciencia.net/ acesso em dezembro de 2018

além de fotografias de Aníbal Freitas por ocasiões de sua nomeação a diretor
do ginásio (esquerda) e da cerimônia de homenagem à sua aposentadoria
(direita).

Figura 3.8: Freitas iniciando-se à direção do Ginásio de Campinas e em ocasião de sua
aposentadoria - retirado de https://www.cultoaciencia.com.br/ - acesso em dezembro de
2018.
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3.4.3.2 Características formais das obras de nossa pesquisa

Assim como todos os outros livros da época, os livros de Francisco Alcântara
Gomes Filho e Aníbal Freitas mantêm entre si muitas características seme-
lhantes. Eles possuem as mesmas dimensões (14,5cm X 21cm), fielmente os
mesmos conteúdos e sequência que os do programa oficial, mesmo modo de
apresentação dos conteúdos, sendo estes discriminados em seções/parágrafos
numerados em ambas as coleções e, por vezes, até as mesmas figuras. Em
um primeiro momento, as diferenças entre eles parecem residir em detalhes
pontuais como a capa e a editora.

Como apontado por Tavares (2005) e Sampaio (2007), os livros franceses
tiveram grande influência nos livros que circularam em território nacional
ao longo do século XIX, principalmente no que se refere à organização das
matérias e no modo de apresentação das figuras. Estas trazidas como repre-
sentações ultrarrealistas de objetos do cotidiano ou de aparelhos experimen-
tais nas obras de Adolphe Ganot, Traite elémentaire de Physique de 1887, e
de Edouard Branly Curso Elementar de Physica datado da década de 1930,
parecem ter tido ampla divulgação entre os livros das décadas de 1920 e 1940
que, muitas vezes, replicam-nas. É o caso das gravuras abaixo:

Figura 3.9: Figuras trazidas em Ganot (1887), Nobre (1925), Mário Marciano (1945),
Francisco Alcântara Gomes Filho (1946) e Aníbal Freitas (1945).

O realismo destas figuras, segundo Tavares (2005), tem uma causa sub-
jacente que revela a concepção de ciência da época:

E se temos o positivismo como uma filosofia que resultou na determinação
dos fatos gerais de cada ciência e no agrupamento ou coordenação desses fa-
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tos, o mesmo pode-se dizer das imagens científicas onde os elementos buscam
não deixar dúvidas quanto a sua representação e sua função ou localização.
E esta forma de compor as imagens, onde todos os elementos se relacionam
hierarquizando aquilo que deve priorizar, pode favorecer a credibilidade da
imagem, já que os outros elementos envolvidos tornam-se testemunhas da-
quilo que está sendo representado, como uma tentativa de informar que o
que está sendo representado pode também ser comprovado.

(TAVARES, 2005, p.44)

Um exemplo de figura ultrarrealista retirada do livro de Ganot, contendo
a assinatura do ilustrador, pode ser encontrado abaixo. Ao seu lado tra-
zemos a mesma figura, ampliada, a fim de tornar visíveis alguns detalhes
imperceptíveis nela representados:

Figura 3.10: Figura ultrarrealista encontrada no livro de Ganot e uma am-
pliação de parte da figura original.

Embora não seja parte desse trabalho verificar o nível da influência des-
sas obras sobre os livros que iremos analisar, podemos destacar que grande
parte das figuras destes compêndios constam, originalmente, destes e de ou-
tros livros franceses. Como exemplo, destacamos a figura abaixo trazida no
primeiro volume da obra de Francisco Alcântara Gomes Filho. Embora não
tenhamos localizado a obra original de onde fora retirada, é possível ler os
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dizeres “aeroclub de France” na ampliação feita na foto da direita (Figura
3.11):

Figura 3.11: Figura encontrada em livro de Francisco Alcântara Gomes Filho.

e na figura abaixo em que localizamos a mesma gravura nos livros de Edouard
Branly e Aníbal Freitas (Figura 3.12):

Figura 3.12: Figuras encontradas nas obras de, respectivamente, Branly e Freitas.

3.4.3.3 Dados dos livros das coleções

Os dados das obras a que nos ativemos nesta pesquisa podem ser encontrados
abaixo:

• Física para a primeira série do curso colegial de Francisco Al-
cântara Gomes Filho - 332 páginas - 2o edição, Ano: 1946, Editora:
Companhia Editora Nacional;
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• Física para a segunda série do curso colegial de Francisco Al-
cântara Gomes Filho - 255 páginas - 1o edição, Ano: 1945, Editora:
Companhia Editora Nacional;

• Física para a terceira série do curso colegial de Francisco Al-
cântara Gomes Filho - 313 páginas - 1o edição, Ano: 1947, Editora:
Companhia Editora Nacional;70

• Física 1o livro - ciclo colegial de Aníbal Freitas - 250 páginas - 2o

edição, Ano: 1946, Editora: Melhoramentos;

• Física 2o livro - ciclo colegial de Aníbal Freitas - 210 páginas - 2o

edição, Ano: 1947, Editora: Melhoramentos;

• Física 3o livro - ciclo colegial de Aníbal Freitas - 395 páginas - 3o

edição, Ano: 1949, Editora: Melhoramentos.

No capítulo seguinte apresentamos as justificativas e metodologias usadas
na análise dos livros.

70Em um dos quesitos analisados no capítulo seguinte também recorremos à segunda
edição desta obra publicada em 1949.
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[...] toda investigação histórica
supõe, desde seus primeiros passos,
que a busca tenha uma direção. No
princípio, é o espírito. Nunca [em
nenhuma ciência] a observação
passiva gerou algo de fecundo.
Supondo, aliás, que ela seja
possível.

(Marc Bloch, 1944, p.79)

Neste capítulo definimos quais características dos livros iremos investigar
justificando e delimitando os critérios de análise em cada uma delas. Para tal,
revisamos a literatura sobre cada aspecto abordado, quando esta existia, a
fim de verificar as metodologias utilizadas na área. Descrevemos brevemente
o que entendemos por cada um dos aspectos analisados, sugerindo mudan-
ças nas metodologias utilizadas em outras pesquisas; quando se impuserem,
ou propondo novas metodologias quando a recorrência à literatura não se
mostrar profícua.
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4.1 A definição dos critérios de análise

Discutimos anteriormente nossas concepções de pesquisa e apresentamos o
panorama de como ela é conduzida nacional e internacionalmente. Além
disso, destacamos os aspectos que julgamos como os mais relevantes do pe-
ríodo em que estas obras estavam inscritas. A fim de seguir com nossa investi-
gação precisamos delimitar nossos critérios de avaliação das obras analisadas.
Um questionamento que ora se impõe é se esta escolha de critérios e catego-
rias de análise, tendo o manual como objeto de investigação, deve ser feita
de acordo com nossa experiência e inclinações pessoais ou de acordo com a
tendência do que vem sendo feito na literatura.

Na nossa visão, uma tentativa de resposta a essa pergunta deve necessari-
amente adotar um diálogo entre estas duas perspectivas. Quando pensamos
no livro didático, especialmente o de ciências, algumas especificidades vêm
a nossa mente: a presença de conceitos, princípios, leis, teoremas; ilustra-
ções, exercícios e a sugestão de experimentos só para citar algumas delas.
Dependendo da formação e dos valores pessoais de quem os avaliará, outras
características podem se impor, como a presença ou não da história no de-
senvolvimento dos conceitos científicos, os usos da matemática, questões de
gênero ou etnia, entre outras.

Uma leitura flutuante das obras nos mostra que as características que pro-
curamos nos livros no sentido de consolidar seus conteúdos e abordagens vêm
sob as mesmas formas que muitas características dos livros de hoje. A res-
peito dos aspectos que não podem1 escapar à análise, destacamos : a presença
e os usos das ilustrações, sejam elas de caráter procedimental (instrumentos
científicos) ou matemático (gráficos e outros tipos de representação); a men-
ção a cientistas no sentido de atribuir-lhes descobrimentos, leis e métodos
experimentais; a presença de exercícios no corpo do texto ou ao final do ca-
pítulo com o objetivo de fomentar certas habilidades por parte dos alunos e a
presença de analogias a fim de facilitar a assimilação de conceitos abstratos.

1Esta afirmação, apesar de denotar nossa visão pessoal sobre os aspectos que não devem
ser abstraídos desse trabalho, não constitui uma lista exaustiva. Embora haja muitos
outros quesitos de nosso interesse, as limitações se impõem e a seleção de um número
razoável de categorias teve de ser feita.
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Por este motivo, cada um destes atributos tornou-se objeto de nossa inves-
tigação a fim de especificar: quais usos são feitos dessas ilustrações e figuras;
quais são e como são retratados os personagens2 mencionados; quais habi-
lidades estão sendo desenvolvidas nos exercícios e quais ideias estão sendo
apresentadas por meio de analogias a fim de se esclarecerem seus sentidos.
Com esta finalidade, explicitamos abaixo nosso percurso metodológico em
cada um dos quesitos por nós escolhidos. Esta preocupação visa a contornar
a crítica de Nicholls (2003, p. 1) sobre os resultados de pesquisas sobre o
livro didático de que:

Os achados de uma pesquisa são, muito frequentemente, reportados com base
em discussões vagas sobre a metodologia usada. Desta maneira, onde pes-
quisadores são explícitos sobre o fato de que usaram uma lista de perguntas
para analisar uma gama de textos, eles raramente são explícitos sobre quais
perguntas foram feitas. Nós, leitores, tentamos intuir as perguntas a partir
dos resultados.

Após feitas as considerações sobre nossa metodologia, os resultados serão
apresentados no próximo capítulo misturando-se aspectos quantitativos e
qualitativos. Do ponto de vista da obtenção destes dados, eles terão caráter
predominantemente descritivo/classificatório a fim de que possamos extrair
informações sobre as intenções dos autores ao tratar dessas categorias em
cada uma de suas coleções. Desta maneira, cabe-nos a análise, a descrição e
a interpretação dos dados à luz do sistema político-educacional então vigente
e à luz das preferências pessoais por parte dos autores.

4.1.1 Ilustrações

Os elementos pictóricos no ensino de ciências têm especial relevância às pes-
quisas com o foco no livro didático e muito já se produziu em termos de
resultados sobre o tema como, no caso da física, os trabalhos de (JOA-
QUIM, 2017), (SILVA, 2008), (CASSIANO, 2002), (MEDEIROS; MEDEI-
ROS, 2001), (GOUVÊA, OLIVEIRA, 2010). Uma vez que grande parte dos

2Ao utilizarmos o termo “personagens” estamos nos referindo predominantemente, mas
não exclusivamente, a cientistas. São personagens todas as pessoas mencionadas nos textos
das coleções ou em notas de rodapé para atribuir um feito ou referenciar obra.
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conceitos científicos têm caráter abstrato, não havendo um referente con-
creto ou tangível a ser representado, estes recursos são úteis na medida em
que fornecem ao aluno modelos mentais primitivos para designar fenômenos.

Além disso, parte da importância atribuída às figuras e ilustrações reside
no fato de que uma imagem pressupõe um conhecimento adjacente e uma
capacidade de abstração e interpretação por parte daquele que a lê, não sendo
um apêndice ao texto, mas um elemento cujo sentido só é compreendido na
sua integralidade quando tomado em conjunto ao texto. A esse respeito,
Silva (2008, p.38) destaca:

[...] a função didática das imagens nos livros didáticos não é apenas torná-lo
mais atraente aos olhos do aluno, mas desempenhar papel importante tanto
na divulgação, quanto na constituição e conceitualização de ideias científicas.
É indiscutível o potencial da utilização das imagens como recursos para a
visualização, contribuindo para a inteligibilidade de textos científicos, pois
são representações que podem ser mais facilmente lembradas do que suas
correspondentes representações verbais

Não apenas as características explícitas das figuras devem ser analisadas
como o que está sendo representando, mas também os aspectos implícitos. A
esse respeito, as ilustrações trazidas em uma obra podem denotar de maneira
tácita o comprometimento epistemológico por parte do seu autor de acordo
com seus usos. Segundo Tavares (2005, p.39) até o final do século XIX as
figuras dos livros didáticos traduziam-se como fontes precisas de informação
visual que concorriam para que as pessoas pudessem julgá-las de modo a dar
crédito ao que era exposto nos livros.

Tendo em vista a riqueza e a multiplicidade de perspectivas a serem ana-
lisadas a respeito deste tipo de representação, estipulamos as questões orien-
tadoras de pesquisa:

• Quais recursos visuais são utilizados em apoio ao texto?

• Qual o comportamento destes recursos visuais ao longo das
três obras de cada coleção?
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A fim de responder às perguntas colocadas por nós, tomamos como base
o recente trabalho Content Analysis of Diagrams in Secondary School Sci-
ence Textbooks de David Treagust e Yang Liu publicado em Critical Analysis
of Science Textbooks: Evaluating instructional effectiveness. Nesse estudo,
os autores se propõem a analisar os conteúdos de nove livros de biologia
codificando-os de acordo com a divisão das imagens em três categorias ex-
cludentes entre si: (a) ícones; (b) esquemas e (c) tabelas e gráficos.

A primeira delas refere-se a uma “representação correta de objetos con-
cretos nos quais as relações espaciais na figura são isomórficas em relação
ao objeto referente” (2013, p.289). Um exemplo que pode ser dado em rela-
ção a esta categoria relaciona-se com fotografias ou desenhos naturalísticos;
este segundo, sendo o caso da maior parte das figuras icônicas dos livros de
Aníbal Freitas e Francisco Alcântara Gomes Filho. Abaixo, exemplos desta
categoria como vista nos livros:

Figura 4.1: Figuras icônicas tais como constam na obra de Aníbal Freitas: a experiência
do “arrebenta-bexiga”; uma demonstração experimental da ação da pressão atmosférica e
um fio de prumo.

Figura 4.2: Figuras icônicas tais como constam na obra de Francisco Alcântara Gomes
Filho: tesoura e esferômetro.
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A segunda categoria representa esquemas altamente abstraídos das enti-
dades do mundo real, não preservando as características físicas apresentadas
na informação de origem (2013, p.289). Damos como exemplo as figuras
abaixo como encontradas nas obras de, respectivamente, Francisco Alcân-
tara Gomes Filho (Figura 4.3) e Aníbal Freitas (Figura 4.4):

Figura 4.3: Modos de representação de uma lente convergente.

Figura 4.4: Objeto sobre a superfície da Terra e moléculas de água apoiadas umas nas
outras.

A terceira e última categoria do trabalho de Treagust e Liu diz respeito à
presença de tabelas e gráficos. Neste trabalho, contudo, sentimos a necessi-
dade de modificar esta categoria para “representações matemáticas”, na qual
estão inseridas as tabelas, os gráficos e as representações vetoriais tão presen-
tes nas obras das duas coleções. Como exemplo desta categoria, destacamos
as ilustrações presentes na Figura 4.5:
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Figura 4.5: Gráfico PxV na obra de Freitas e representações de senos de ângulos na obra
de Gomes Filho.

Assim como os autores, iremos contabilizar o número de figuras icôni-
cas, esquemáticas e de representações matemáticas a fim de construir uma
representação gráfica que mostre o comportamento dessas figuras ao longo
das duas coleções. Além disso, tentaremos interpretar o comportamento das
figuras no decorrer das coleções com possíveis preferências e intenções por
parte de seus autores a fim de verificar seus usos implícitos. Do ponto de
vista didático, supõe-se que a quantidade de figuras icônicas predomine no
primeiro volume e diminua gradualmente até o livro da terceira série. Esta
diminuição deve ser seguida de um aumento proporcional entre as categorias
“esquemas” e “representações matemáticas”, mais abstratas e adequadas aos
alunos em estudos mais avançados.

4.1.2 Os personagens nas coleções

Na área de ciências, talvez mais do que nas outras, é muito comum destacar
a figura do cientista ou de um personagem3 sob a forma de construtor ou
detentor do conhecimento. A eles são atribuídos descobrimentos, métodos
de experimentação e até unidades de grandezas e leis como formas de home-
nagens. Apenas recentemente com a instituição da “natureza da ciência” foi
dada ao cientista e à historia da ciência um tratamento diferenciado. Até

3Quando nos referimos a personagens, estamos nos referindo a toda e qualquer pessoa
citada no livro, seja no texto, seja em nota de rodapé; sendo apresentada como produtor
de conhecimento ou como autor de obra referenciada.
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então, os cientistas eram retratados em livros como personagens iluminados,
desinteressados e em busca da verdade.

Entender como os cientistas são retratados nestas obras nos possibilita
fazer uma leitura de como eles são trazidos nos livros mesmo nos dias de
hoje.

• Quais são os personagens constantes nos livros e suas res-
pectivas nacionalidades nas obras?

• Como são retratados?

• Tendo em vista o processo de nacionalização então em voga,
existem referências a personagens brasileiros nos livros?

Devido à ausência de metodologias4 sobre os modos pelos quais os cientis-
tas são retrados nos livros, detalhamos abaixo nosso percurso metodológico
a fim de responder às perguntas por nós colocadas.

Os seis livros foram lidos em sua integralidade e, cada vez que um perso-
nagem era mencionado, fazíamos o registro em uma tabela (Figura 4.3). Nela
enumerávamos os nomes das pessoas por ordem de aparição nas obras, sua
nacionalidade, o motivo de serem mencionadas, onde no livro o personagem
era citado (se no texto ou em nota de rodapé) e a página da menção. Além
disso, reservamos um local para fazer comentários quaisquer que achássemos
pertinentes5.

Para responder à segunda pergunta, tentamos verificar um padrão no
modo com que estes personagens eram apresentados na coluna menção da
tabela da Figura 4.3, percebendo que eles eram evocados sempre para:

• dar nome a princípios, leis e teorias;
• designar unidades de grandezas físicas;

4Os trabalhos de Engelmann e Cunha (2017) e de Zanon e Machado (2013) discorrem
sobre o tema, mas neles a investigação recai sobre a percepção de alunos sobre a figura do
cientista, não constituindo interesse à tentativa de resposta às perguntas colocadas.

5Em sua maioria, destacamos os adjetivos e outros termos aos quais os autores se
referiam aos personagens encontrados nos livros.
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Número Personagem Nacionalidade Menção Texto/ 
rodapé 

página Comentários 

1 Heisenberg Alemão Princípio da 
indeterminação de () – 
enuncia  

R 14  

2 Du Fay  Francês Lei de () - enuncia T 14  

3,4 Boyle-Mariotte  Inglês/ 
Francês 

Lei de () – enuncia  T 14  

Lei de () – enuncia  T 26  

Lei de () – enuncia  T 194  

Lei de () – representação 
gráfica 

T 196  

Lei de () – caso de gases 
perfeitos e gases reais  

T 197  

Lei de () – aplicação da lei 
em aparato experimental  

T 198  

Lei de () – aplicação em 
exemplo sobre pressão da 
mistura de gás  

T 200  

Lei de () - aplicação 
numérica 

T 205  

5 Ch. Lahr S. J.  Francês Referência a obra de 
autoria de () 

R 14, 
15,17 

 

6 Newton  Inglês  Princípio de () – enuncia a 
3º lei  

T 17  

Lei da gravitação universal 
de () – enuncia 

T 25  

Princípio de () – enuncia a 
3º lei  

T 62  

Lei de () – enuncia a lei da 
gravitação universal  

T 69 “De acordo 
com a célebre 
lei de (): [...]” 

Lei de () – menção à lei da 
gravitação universal  

T 106  

Resultado Equação de () – 
óptica  

T 255  

Resultado Equação de () – 
menção  

T 256  

Resultado Equação de () – 
para lentes 

T 291  

Aparato experimental –  
Telescópio de () 

T 325  

7 H Bouasse Francês Referência a obra de 
autoria de () 

R 17  

Citação de frase de obra   T 

8 J Perrin  Francês  Citação de frase de obra T 17  

9, 10 J. Curvello de 
Mendonça e 
Angelo cruz  

Brasileiro/ 
Brasileiro  

Referência a obra de 
autoria de () 

R 15  

 

Figura 4.6: Tabela preenchida com alguns dados do primeiro livro de Gomes
Filho.
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• dar nome a aparatos experimentais;
• apresentar um resultado científico;
• mostrar a evolução histórica de um conceito por meio de diferentes cor-

rentes de pensamento;
• designar um método de experimentação;
• referenciar uma obra;
• atribuir-lhes citações.

Com isto, criamos oito categorias excludentes entre si para cada vez que
o nome de um personagem fosse citado. O intuito do estabelecimento destas
categorias reside na possibilidade de organização um um gráfico a fim de
verificar quais as formar preponderantes de apresentação dos cientistas. A
seguir damos exemplos de como cada uma destas categorias foi transformada
em dados na nossa pesquisa.

4.1.2.0.1 Princípios, leis e teorias - Acomodamos nesta categoria as
menções quando elas incorreriam nas expressões “lei de ( )”, “lei atribuída a
( )” ou “princípio de ( )” seguidas ou não da enunciação das referidas leis,
teorias e princípios. Como exemplo:

Como exemplo de lei qualitativa damos a seguinte lei atribuída a Du Fay:
eletricidades de nomes contrários se atraem e eletricidades de mesmo nome
se repelem.6 Como lei quantitativa lembramos a lei de Boyle-Mariotte: nas
mesmas condições de temperatura os volumes dos gases são inversamente
proporcionais às suas pressões.7

(GOMES FILHO, primeiro livro 1946, p.14)

Estes fatos foram expressos na lei de Hooke: quando uma força não ultrapas-
sar o limite da elasticidade, a deformação por ela produzida é temporária e
proporcional à força deformante.

(FREITAS, primeiro livro 1945, p.41)
6Ênfase no original.
7Ênfase no original.
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4.1.2.0.2 Unidade - A esta categoria referem-se as unidades de grande-
zas físicas usadas para homenagear cientistas, explicitando-se tal homeagem
ou não. Como exemplo na obra de Gomes Filho:

O fluxo magnético tem como unidade o maxwell que é o fluxo obtido num
campo uniforme de 1 gauss através de uma superfície de 1 cm2 normal à
direção do campo.

(GOMES FILHO, terceiro livro 1947, p.240)

O autor cita duas unidades atribuídas em homenagem a cientistas, mas não
as explicita. Já na obra de Aníbal, encontramos:

De preferência a esta unidade usa-se uma unidade prática de potencial, de-
nominada volt(1) e que é o potencial de um condutor que produz o trabalho
de um joule quando passa para o solo um coulomb de eletricidade.

(FREITAS, terceiro livro 1949, p.260-261)

Na nota de rodapé relativa ao trecho acima, Freitas escreve: “(1) Em home-
nagem ao físico italiano Volta (1745–1827)”.

4.1.2.0.3 Aparatos experimentais - A esta seção, incorporamos as
menções a cientistas, inventores e outros personagens que são citados apenas
a título de nomear aparatos e esquemas experimentais. É o caso, no livro de
Gomes Filho (GOMES FILHO, 1946, p.170–173) das menções a:

• Picnômetros de Ostwald;
• Balança de Mohr;
• Aerômetro de Baumé.

e no de Freitas (FREITAS, 1949, p.246, 302 e 368):

• Balança de Coulomb;
• Pilha de Volta;
• Roda de Barlow.
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4.1.2.0.4 Resultados científicos - Esta categoria diz respeito aos re-
sultados atribuídos aos personagens citados. Diferentemente da categoria
“Princípios, leis e teorias”, os quais também são tipos de resultado científi-
cos, a acomodação das citações nesta categoria deu-se por meio do tipo de
exposição escolhida pelos autores. Para isto, identificamos os agentes relaci-
onados aos verbos de ação “demonstrar”, “provar”, “comprovar”, a exemplo
de “( ) demonstrou [...] ”, “( ) provou [...] ”, “foi estabelecido por ( ) que
[...]”. Como exemplo, no livro de Aníbal Freitas:

Fourier demonstrou que uma função periódica qualquer pode sempre ser
considerada como uma soma de funções senoidais, cujos períodos são sub-
múltiplos do período da função primitiva.

[...]

Quem provou este fato foi Helmholtz por meio da análise dos sons, realizada
com o auxílio dos ressoadores.

(FREITAS, terceiro livro 1949, p.96)

e no de Gomes Filho:

O fenômeno da osmose permitiu a Graham classificar as substâncias em cris-
talóides e colóides, dos quais, as primeiras se difundem rapidamente através
das paredes porosas e as segundas só o fazem lentamente.

(GOMES FILHO, primeiro livro 1946, p. 187)

4.1.2.0.5 Ideia histórica - Existem, nesta categoria, pelo menos duas
formas distintas identificadas por nós em que as menções podem ser aco-
modadas. A primeira reside na alusão a correntes epistemológicas diferentes
a respeito de um determinado conceito ou fato científico, contrastando-as.
Como exemplo desta incorrência, encontramos na obra de Freitas o trecho:

Descartes admitia que a propagação da luz era instantânea. Foi Galileu quem
primeiro tentou medir a velocidade deste agente natural.

(FREITAS, terceiro livro 1949, p.138)

A outra visa a identificar as menções a personagens em que estes são re-
lacionados a alguma ideia ou concepção científica circulante em determinado
período ou local. Um exemplo seria, no livro de Gomes Filho:
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Esta teoria, que só tomou cunho científico com Huyghens no século XVII,
admite que as vibrações luminosas se propagam num meio elástico denomi-
nado éter, o qual deve existir em toda a parte, preenchendo todos os lugares
vazios, mesmo os espaços intermoleculares dos corpos.

(GOMES FILHO, terceiro livro 1947, p.124)

Na tomada dos dados, no entanto, não as distinguimos; uma vez que a
classificação de uma menção na categoria “ideia histórica”, em oposição a
todas as outras, já basta à finalidade da nossa pesquisa.

4.1.2.0.6 Método - Estão agrupadas nesta categoria as ocorrências em
que algum método de medição ou experimentação é atribuído a um cientista.
São os casos, por exemplo, dos métodos de Roemer, Bradley, Fizeau, Fou-
cault e Michelson trazidos em ambas as coleções para determinar o valor da
velocidade da luz.

Esta categoria poderia ser facilmente confundida com a primeira, “Prin-
cípios, leis e teorias”, em que explicitamos o nome de um agente sendo rela-
cionado a uma ideia científica. No entanto, no caso da primeira, os autores
enunciam o fato e em seguida apresentam-no como consequência ou resul-
tando de uma lei estabelecida por um cientista, geralmente em um parágrafo
da obra.

Esta categoria difere da primeira por apresentar uma longa explicação
sobre os meios desenvolvidos pelos seus agentes de determinar experimen-
talmente o valor de uma grandeza física, dedicando, para isto, mais de uma
página com explicações, gravuras e esquemas experimentais e matemáticos.

4.1.2.0.7 Referência - Nesta categoria inserem-se autores de livros ou
outros personagens cujas obras são citadas no texto ou no rodapé das coleções
analisadas. Como exemplo, apontamos os autores Ch. Lahr S. J., cuja
obra “Manual de Filosofia” é citada em nota de rodapé no primeiro livro de
Francisco Alcântara Gomes Filho; e Mário Lopes Leão, que tem seu trabalho
“A metrologia em nosso país” referenciado no último livro de Aníbal Freitas.
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4.1.2.0.8 Citações diretas - Em menor quantidade, mas ainda presente
em algumas obras, estão as citações diretas. Neste quesito os personagens não
têm apenas a obra referenciada, mas trechos ou frases diretamente transcritos
nas coleções. Um exemplo configura no trecho abaixo:

“Princípio, postulado e hipótese são termos equivalentes” e “não se demons-
tra um postulado, muda-se de postulado”, assim afirma H. Bouasse.

(GOMES FILHO, primeiro livro 1946, p.17)

4.1.2.1 A tomada de dados

Todos estes quesitos foram reunidos em uma tabela (da qual a Figura 4.3
representa uma pequena parcela) de modo que o registro de cada categoria
fosse contabilizado. Com isto, para responder à primeira pergunta, listamos
por nacionalidade todos os nomes que apareceram ao longo dos três volumes
de cada coleção. Além disso, discriminamos a frequência das nacionalidades,
por volume, de cada um dos nomes em um gráfico tipo barra a fim de verificar
a preponderância de alguma nacionalidade em detrimento de outras.

A fim de mostrar como os cientistas são retratados, fizemos a contabili-
zação de todas as menções nos três livros e as dividimos ao longo das oito
categorias introduzidas na seção anterior. Os dados foram organizados em
um gráfico do tipo coluna com as porcentagens destinadas a cada categoria
utilizada pelos autores.

Finalmente, para responder a terceira pergunta, identificamos todos os
personagens brasileiros em cada obra, transcrevemos os trechos relativos a
eles e comentamos as passagens uma a uma à luz da recomendação do pro-
grama e do projeto nacionalizante de Vargas.

4.1.3 Exercícios

É conhecido na literatura de ensino de física o fato de que o sucesso em
exercícios quantitativos não corresponde à compreensão ou ao domínio de
um conceito por parte dos alunos (MCDERMOTT, 1993; PEDUZZI, 1997;
NASCIMENTO et. al 2005). Apesar de as aptidões numéricas corresponde-
rem a uma grande parcela do sistema avaliativo, as habilidades dos alunos
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em disciplinas científicas não deveriam ser resumidas à resolução de exercí-
cios em que a maior dificuldade consiste em acomodar valores numéricos em
equações algébricas (FRANCISQUINI, 2015). Nesta perspectiva, a ciência
é tratada como um conhecimento acabado e roteirizado a ser transmitido
mecanicamente aos alunos por meio de exercícios e problemas.

Este pensamento vai de encontro à ambição almejada para o ensino de
ciências, pelo menos desde as décadas de 1930 e de 1940, no sentido de possi-
bilitar a compreensão da utilidade dos conceitos científicos e à capacidade de
aquisição deles por parte dos alunos. Por este motivo, recorremos aos exercí-
cios trazidos nas coleções a fim de verificar quais habilidades e aptidões estão
sendo fomentadas na proposição de problemas8. Para tal, utilizaremos a me-
todologia proposta por Nascimento, Terrazan, Clement e Immich no trabalho
“Um estudo sobre a caracterização de “problemas” em coleções didáticas de
física”. Nele, é feita a identificação dos problemas nas coleções e depois feita
a sua devida acomodação nas seguintes categorias, excludentes entre si:

• Exercícios de aplicação numérica - baseiam-se em situações que
podem ser resolvidas com o uso de uma equação ou fórmula;

• Questões de memorização conceitual - aquelas que requerem a
transcrição total ou parcial ou a reprodução de informações, conceitos e
princípios, não exigindo a compreensão de sua abrangência ou validade;

• Exercícios de tomada de decisão - são problemas em que é ne-
cessário interpretar a situação em apreço utilizando-se de diagramas,
tabelas ou gráficos;

• Situações-problema - as quais exigem tanto a interpretação e análise
de dados, como a utilização de conceitos ou equações para se chegar a
uma solução;

8Pedduzzi (1997) em seu trabalho faz a distinção entre os termos “exercício” e “pro-
blema”. Para este autor, uma situação é caracterizada como problema para um indivíduo
quando “ procurando resolvê-la, ele não é levado à solução (no caso dela ocorrer) de uma
forma imediata ou automática”. O exercício, por outro lado, baseia-se no “uso de rotinas
automatizadas como consequência de uma prática continuada [...] não exigindo nenhum
conhecimento ou habilidade nova” (1997, p.229–230). Nesta tese utilizaremos os termos
como sinônimos, de maneira intercambiável entre si.
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• Problemas abertos - os quais constituem situações amplas em que
a solução não é obtida com um roteiro pré-determinado ou de modo
automático.

A respeito das categorias acima, sentimos a necessidade em destacar a
importância que todas elas têm no processo de ensino-aprendizagem. Mais
do que defender a exclusividade de exercícios que venham a recair mais sobre
o final desse espectro (situações-problema ou problemas abertos), faz parte
de nossa convicção pessoal a defesa da pluralidade desses recursos em sala de
aula, nos processos avaliativos e nos livros didáticos. Determinar como essa
distribuição deve ser feita em cada caso é o que entendemos como sendo a
finalidade da disciplina, uma vez que cada um desses aspectos compreende
habilidades que professores e autores de livros julgam necessárias à formação
de cidadãos, sejam eles especializados ou não. Por este motivo, as questões
orientadoras de nossa busca neste tópico pretendem determinar:

• Quais tipos de exercício deste espectro constam nas coleções?

• Qual a sua distribuição ao longo dos livros?

A organização destes dados será feita em uma representação gráfica em
que discriminaremos a ocorrência dessas categorias ao longo de cada coleção.
Escolhemos esta forma de apresentar os dados a fim de que possamos inter-
pretar as habilidades fomentadas em cada compêndio à luz das demandas
educacionais da época.
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4.1.4 O uso de analogias

O valor educacional das analogias há muito é discutido na pesquisa em ensino
e aprendizagem em ciências. Parte dessa preocupação deve-se ao fato de que
não se sabe como elas são de fato interpretadas por alunos (TREAGUST,
DUIT, JOSLIN, LINDAUER; 1992, p.414–415) e de que o conhecimento
em que implicam é, muitas vezes, acompanhado por concepções alternativas
(DUIT, 1991, p.657; ORGILL, 2013). De maneira geral, há certa tensão
entre as comunidades científica e educacional em relação aos usos da analo-
gia. A primeira os encoraja, sendo vistos como ferramentas de pensamento
(TREAGUST, HARRISON, 2006, p.16) e servindo mesmo à proposição e
legitimação do conhecimento científico (CAMPBELL, 1920,p.129-131). A
esse respeito, Norman Campbell em Physics The Elements destaca o prota-
gonismo da analogia na aceitação de novas teorias:

Analogias não são “auxiliares” no estabelecimento de novas teorias; elas são
parte essencial das teorias, sem as quais estas seriam completamente desva-
lorizadas e indignas do nome. É comumente sugerido que a analogia leva à
formulação da teoria e que uma vez formulada a teoria, a analogia já teria
servido ao seu propósito e poderia ser descartada ou esquecida. Tal sugestão
é absolutamente falsa e perniciosamente ilusória.

[...]

As leis de Boyle e de Gay-Lussac já eram conhecidas antes do estabeleci-
mento da teoria cinética dos gases; e a teoria foi aceita, ou parcialmente
aceita, antes de quaisquer outras leis experimentais que pudessem ser de-
duzidas delas fossem conhecidas. A teoria era uma adição ao conhecimento
científico que seguiu sem qualquer aumento do conhecimento experimental
ou o estabelecimento de outras leis novas; ela não pode ter, então, firmado
sua prova em novos conhecimentos experimentais. As razões pelas quais ela
foi aceita como provendo algo valioso que não estava contido nas leis de Boyle
e Gay-Lussac não eram experimentais. O motivo para ela ter sido aceita foi
baseado diretamente na analogia pela qual ela foi sugerida9; com uma falha
na analogia, todas as razões para se terem-na aceitado, teriam desaparecido.

(CAMPBELL, 1920, p.129–131)

9A analogia/modelo da bola de bilhar.
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Didaticamente, elas são utilizadas para auxiliar alunos a entenderem sobre
tópicos que são desconhecidos ou abstratos. Uma analogia é uma compara-
ção entre dois domínios de conhecimento, um familiar e outro desconhecido,
em que é feito um mapeamento das características do domínio conhecido ao
conceito-alvo (GLYNN, TAKAHASHI, 1998; ORGILL, 2013; DUIT, 1991;
TREAGUST, HARRISON, 2006). Deste modo, podem ajudar no desenvol-
vimento de conceitos, além de prover um modelo mental inicial aos alunos
(GLYNN, TAKAHASHI, 1998, p.1131) principalmente quando o conceito-
alvo for de natureza abstrata como grande parte dos conceitos científicos.
No entanto, do ponto de vista educacional, há muitas críticas sobre seu uso
indiscriminado no sentido de reforçarem conhecimentos não-científicos, co-
nhecidos na literatura como concepções espontâneas. A esse respeito, Duit
especifica:

Não se pode de forma alguma naturalizar, por exemplo, que um conceito já
ensinado possa ser usado como análogo, já que os estudantes ainda mantêm
grandes concepções alternativas (vistos da perspectiva do conceito-alvo) que
os tornam incapazes de entender a analogia desenhada. Estudos sobre as
concepções dos alunos sobre a analogia do circuito de água10 (cf. Gentner
& Gentner, 1983; Schwedes & Schilling, 1983) destacam esse aspecto. Eles
mostraram que muitas concepções alternativas conhecidas da literatura sobre
as concepções dos alunos sobre circuitos elétricos foram reforçadas por seus
alunos no caso dos circuitos de água também. Se isso for verdade também
para outros domínios usados como análogos - e parece não haver dúvida de
que isso ocorre frequentemente - o raciocínio analógico não será capaz de
remediar as concepções dos alunos, mas, ao contrário, as reforçará.

(DUIT, 1991, p.657)

Nosso objetivo é identificar as analogias utilizadas nos livros de maneira
a verificar o seu nível de apropriação didática, seja do ponto de vista de
simplificação da matéria ou da necessidade de modificação da analogia para
se tornar, mesmo hoje em dia, aplicável em sala de aula. Para isso, veri-
ficaremos se as analogias são apresentadas verbalmente ou apoiadas com o
uso de imagens; além de julgar o nível de abstração entre os conceitos a se-
rem trabalhados do domínio conhecido para o conceito-alvo. Uma vez que a

10Analogia entre um circuito elétrico e circuito hidráulico.
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analogia pressupõe conhecimento sobre o conceito análogo para aplicar suas
características ao conceito alvo, é imprescindível que o autor explicite onde a
analogia falha, uma vez que os alunos, não tendo conhecimento sobre o con-
ceito alvo, não saberiam julgar quais são as características compartilhadas
por eles.

Por este motivo, explicitamos abaixo as perguntas que nos guiaram em
nossa investigação:

• Em que momentos os autores utilizam estes recursos?
• Eles são explícitos em relação ao seus usos?
• São apontados os casos em que as analogias falham?

É importante mencionar que nossa investigação neste quesito não tem
o caráter classificatório e quantitativo apresentado nas outras, uma vez que
classificar as analogias não nos diz muito do ponto de vista das potencialida-
des de seus usos. A fim de fornecer uma resposta às perguntas, faremos uma
leitura completa dos seis livros identificando os momentos em que as analo-
gias são feitas. Em seguida, apontaremos os conceitos em que são aplicadas
nas duas coleções fazendo, quando possível, comentários comparativos entre
os autores de modo a ressaltar se os usos são implícitos ou explícitos e se eles
identificam os casos limítrofes, ou seja, os momentos em que as analogias não
são mais válidas.

4.2 Outras características relevantes

Uma outra característica que nos chamou atenção nestas obras é a presença
de impropriedades científicas classificados na literatura como “concepções
espontâneas” ou “concepções alternativas”11.

O estudo destas concepções espontâneas ou alternativas dos alunos ga-
nhou terreno ao longo da década de 1970 e desde então não foi desviado dos
nossos interesses. A extrema importância do tema decorre das discussões

11Misconceptions, em inglês.
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e das diferentes abordagens a serem seguidas a fim de identificar e mitigar
estes modos de pensamento. Helm (1980), por exemplo, aponta que a iden-
tificação destas concepções pode ser de grande valor para o professor, já que
algo poderia ser feito para combatê-las (1980, p.92). Além disso, essas con-
cepções alternativas podem revelar um descompasso geral entre como se dá
o desenvolvimento intelectual dos alunos e as exigências feitas pelo conteúdo
do curso (HELM, 1980, p.97; MCDERMOTT, 1993). Osborne, Watts e Gil-
bert (1982), por outro lado, enfatizam o aspecto cultural da vida do aluno na
manutenção desta forma de pensamento. Assim, eles afirmam que os alunos
podem aceitar o conhecimento científico apresentado pelo professor com vis-
tas a apenas fins de avaliação, significando não ser adequado para o uso diário
(1982, p. 64). De modo análogo ao raciocínio de Osborne et al., Ivowi (1984)
coloca o ensino, o uso normal da linguagem e as experiências cotidianas dos
alunos sobre o mundo material como fontes de tais concepções alternativas.
No entando, Ivowi afirma que os professores não se ausentam dos mesmos
equívocos e os rastreia à falta de profundidade dos conceitos nos livros didá-
ticos (1984, p. 284). Finalmente, Fotou e Abrahams afirmam que as ideias
desses alunos podem ser mais bem compreendidas não como equívocos teo-
ricamente fundamentados; mas, antes disso, como construções espontâneas
baseadas em analogias derivadas de seus conhecimentos e experiências de
vida (p.5).

Os trabalhos citados, apesar de pontuarem aspectos diferentes sobre o
tema, têm todos a mesma característica em comum. Eles assumem tais con-
cepções como sendo prévias à instrução formal e sendo reforçadas em muitas
ocasiões: seja pela omissão de tópicos em livros didáticos (HELM, 1980,
p. 96), pela vida cultural do aluno que o leva a interpretações equivocadas
daquilo que é ensinado (OSBORNE, WATTS, GILBERT, 1982, p.63), pela
metodologia de ensino adotada em escolas ou livros (IVOWI, 1984, p.279)
ou pelas construções espontâneas dos alunos derivadas de sua experiência e
conhecimento prévios (FOTOU, ABRAHAMS, 2016, P.5)

Com a busca e análise a este tipo de incorrência nos livros, tentamos
enfatizar neste quesito que estas ideias podem ter uma outra fonte além do
quadro conceitual “espontâneo” por parte dos alunos. Uma que é facilmente
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ligada às omissões em livros didáticos, mas parece ser negligenciada na litera-
tura: o fato de que os livros podem trazer estes modos de pensar de maneira
formal e explícita no seu interior. Verificar em que medida esses livros trazem
ou podem ser fontes destes modos de pensar constitui um interesse pessoal
de pesquisa. Por isso, delineamos as seguintes perguntas:

• Quais “concepções espontâneas” são trazidas nas coleções?

Com a finalidade de responder à pergunta colocada, nossa metodologia
consiste em fazer uma leitura preliminar visando à identificação e mapea-
mento destas impropriedades.

Mesmo que esta pesquisa compreenda duas coleções que já tenham saído
de circulação, pode-se reconhecer que estas concepções alternativas são atem-
porais entre alunos. Deste modo o mapeamento destas ocorrências pode nos
ajudar a compreender como os alunos raciocinam em relação ao assunto em
questão e como podemos proceder a fim de que estas ideias sejam suplanta-
das.
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[...] até nos testemunhos mais
resolutamente voluntários, o que os
textos nos dizem expressamente
deixou hoje em dia de ser o objeto
predileto de nossa atenção.
Apegamo-nos geralmente com
muito mais ardor ao que ele nos
deixa entender, sem haver
pretendido dizê-lo.

(Marc Bloch, 1944, p.78)

Apresentamos neste capítulo os resultados das categorias propostas por
nós no capítulo anterior e nossa interpretação dos dados. De maneira ge-
ral, escolhemos trazer os resultados de cada coleção separadamente dentro
de cada um desses aspectos, a menos quando especificado o contrário, a fim
de tecermos nossas conclusões e interpretações. É importante dizer que as
análises que se seguem não são feitas de maneira isolada. Elas se interpe-
netram de modo que nossas conclusões sejam reforçadas com diversos níveis
de argumentos que perpassam por todas as ordens de categoria a que nos
propusemos a analisar.
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5.1 Resultados

Apresentamos abaixo os resultados e interpretações de todas as categorias
por nós analisadas, quais sejam: as figuras trazidas nas coleções, os papéis
desempenhados pelos personagens, as habilidades estimuladas pelos exercí-
cios, a apropriação das analogias e as impropriedades científicas classificadas
na literatura como “concepções espontâneas”. Escolhemos trazer os resul-
tados de cada coleção separadamente dentro de cada um desses aspectos a
fim de, apresentados todos os resultados, podermos tecer nossas conclusões
e interpretações; seja de maneira individual ou de maneira integrada como
cada caso demandar.

5.2 Ilustrações

Trazemos os resultados desta seção de maneira integrada a fim de comparar
as escolhas dos autores frente às possibilidades de apresentação das ilustra-
ções de suas obras. As coleções completas compreendem 1689 ilustrações
distribuídas entre os seis volumes analisados. Todas elas são referenciadas
nos textos não constituindo um mero apêndice, mas sendo parte integrante
da mensagem a ser transmitida aos alunos. Abaixo discriminamos a distri-
buição destas figuras em cada livro examinado.

O primeiro livro de Francisco Alcântara Gomes Filho possui 363 figu-
ras distribuídas ao longo de 332 páginas. Destas, 78 são figuras do tipo
icônicas representando 21% de todas as figuras do volume; 69 são do tipo
representações matemáticas representando 19% de todas as ilustrações e 216
são esquemas abstratos correspondendo a 60% das representações visuais do
livro.

O segundo volume totaliza 255 páginas ao longo das quais são apresen-
tadas 215 figuras. A distribuição destas figuras por categoria contabiliza 37
figuras icônicas de modo a corresponderem a 17% de todas as figuras deste
volume; 48 representações matemáticas totalizando 22% das gravuras e 130
esquemas abstratos correspondendo a 60% da totalidade das figuras.

Já no terceiro livro temos 317 figuras distribuídas em 313 páginas. Ao
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todo 45 são do tipo icônica de modo a representarem 14% das figuras do
terceiro volume; 29 do tipo representações matemáticas totalizando apenas
9% delas e 243 são do tipo esquema abstrato correspondendo a 77% das
figuras do volume.

A Figura 5.1 sintetiza a distribuição percentual das figuras por volume da
coleção Física para as séries do curso colegial de Francisco Alcântara Gomes
Filho.
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Figura 5.1: Distribuição das categorias das figuras por volume da coleção de Gomes
Filho.

Já na primeira obra de Freitas constam 285 figuras, das quais 65 são
icônicas correspondendo a 23% das figuras do livro; 26 são representações
matemáticas representando 9% da totalidade de figuras e 194 são esquemas
abstratos abrangendo 68% de todas as figuras da obra.
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O livro voltado à segunda série compreende 149 figuras. Destas, 48 são
representações icônicas representando 32% das figuras do volume; 20 são
representações matemáticas correspondendo a 13% das gravuras e 81 são
apresentadas sob a categoria esquemas abstratos abrangendo cerca de 54%
da totalidade das figuras do livro.

O terceiro livro de Aníbal contém 360 figuras: 96 sob a forma de figuras
icônicas correspondendo a 27% das gravuras; 26 sob a forma de representa-
ções matemáticas contendo 7% das figuras e 238 sob a forma de esquemas
abstratos representando 66% das figuras da obra. Esses dados são apresen-
tados na Figura 5.2.
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Figura 5.2: Distribuição das categorias das figuras por volume da coleção de Freitas.

De maneira geral, esperávamos encontrar um comportamento crescente
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em relação às categorias “esquemas abstratos” e “representações matemáti-
cas” em função de uma diminuição da categoria “ícone”. Esta suposição é
ancorada na ideia de que os aspectos icônicos são mais fáceis de serem en-
tendidos e, portanto, restritos aos volumes iniciais das coleções enquanto os
outros necessitariam de um maior grau de discernimento e interpretação por
parte de quem os lê.

No entanto, existem algumas peculiaridades nos gráficos representados
nas Figuras 5.1 e 5.2 a respeito dos aspectos icônicos: eles mantêm frequência
baixíssima em relação às outras categorias variando apenas entre 14% e 21%
na obra de Gomes Filho e entre 23% a 32% na de Freitas.

A partir deste resultado, sentimos a necessidade em incluir às nossas ques-
tões orientadoras de análise o seguinte questionamento “o que está sendo
representado nessas figuras icônicas?” O retorno aos dados da pesquisa nos
mostra que grande parte dessas figuras corresponde a representações fidedig-
nas de aparatos experimentais, coincidindo com os achados de (WUO, 2000),
(TAVARES, 2005), (NICIOLI JUNIOR, 2007), (MARTINS, 2014) e (SIMO,
2016), e em menor escala, de objetos do cotidiano.

A interpretação relativa a estes resultados parece sugerir uma inclinação
dos autores à corrente empirista da época, a qual colocava a observação e
a experimentação como a gênese do conhecimento científico. Nesta tela, a
quase integralidade das figuras icônicas relativa a aparelhos experimentais
indica uma preocupação em justificar o conhecimento ali trazido no sentido
de sugerir que, independentemente da natureza abstrata dos conceitos a se-
rem estudados, eles podem ser medidos e suas teorias subjacentes verificadas
experimentalmente. Esta posição é trazida explicitamente na obra de Freitas:

Se um fenômeno é a causa de outro, existe uma relação quantitativa entre
as grandezas que intervêm nele.

Se B é causa de A, quando se faz variar regularmente B, A tomará uma série
de valores diferentes, tais que a cada valor de B corresponde sempre um valor
determinado de A.

Verifica-se assim existir uma relação fixa entre as diversas grandezas que
influem nos fenômenos, isto é, entre as causas e os efeitos.

A esta relação dá-se o nome de lei física.
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É o estudo quantitativo dos fenômenos que permite, pois, estabelecer as leis
que os regem.

Daí a importância que assume na ciência a medida das diversas grandezas.
É a comparação dos valores obtidos nas medidas que nos permite atingir a
lei do fenômeno.

(FREITAS, 1946, p. 2)

e na de Gomes Filho:

A confirmação experimental das consequências de uma hipótese é indispen-
sável, pois, não podemos esquecer que a Física é uma ciência essencialmente
experimental e que, portanto, os raciocínios teóricos só têm valor quando
não são contraditos pela experiência.

A experiência capaz de negar uma hipótese se denomina experiência crucial
(experimentum crucis) e justifica o conceito de que a experiência é a grande
demolidora das teorias1.

(GOMES FILHO, 1946, p.16)

5.2.1 Comentários comparativos sobre as ilustrações
trazidas nas obras

Em relação à distribuição quantitativa das ilustrações icônicas nas duas co-
leções obtemos no primeiro livro de ambos os autores a predominância de
76% de aparatos experimentais para Francisco Alcântara e 77% para Aníbal
Freitas. Já na segunda obra este índice aumenta para a integralidade das fi-
guras icônicas de Gomes Filho e 90% para a de Freitas. Já no último volume
das coleções esta distribuição se apresenta com um quantitativo de 93% das
figuras icônicas no volume de Gomes Filho e 97% no de Freitas. As Figuras
5.3 e 5.4 trazem a discriminação percentual deste resultado nas obras de Go-
mes Filho e Freitas, respectivamente, e as Figuras 5.5 e 5.6 correspondem ao
comportamento dos recursos visuais ao longo das obras dos autores já com a
discriminação dos tipos de figuras icônicas.

1Ênfase no original.
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Figura 5.3: Discriminação dos tipos de figuras icônicas encontradas na obra de Gomes
Filho.
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Figura 5.4: Discriminação dos tipos de figuras icônicas encontradas na obra de Aníbal
Freitas.
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Figura 5.5: Comportamento dos recursos visuais na obra de Gomes Filho com a discri-
minação das figuras icônicas.

Em referência a ambas as figuras 5.5 e 5.6 destacamos que o compor-
tamento das ilustrações representando objetos do cotidiano decai nas duas
coleções da maneira que supuséramos no capítulo anterior em relação às figu-
ras icônicas como um todo. Por não dependerem de nenhum conhecimento
prévio ou habilidades interpretativas, aparecem com maior representativi-
dade no primeiro livro das obras e decaem praticamente à nulidade nos livros
seguintes.

Já em relação aos aparatos experimentais começamos a notar alguns pa-
drões de comportamento. Enquanto na obra de Francisco Alcântara Gomes
Filho eles mantêm certa constância de aparecimento, nos livros de Aníbal
Freitas verificamos um aumento considerável entre o primeiro e o segundo
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Figura 5.6: Comportamento dos recursos visuais na obra de Aníbal Freitas com a dis-
criminação das figuras icônicas.

volumes e uma alta representatividade no terceiro livro. Este fato denota
a já explicitada posição dos autores sobre a importância da observação e
medição de grandezas físicas no empreendimento científico. Neste sentido,
verificamos que embora a frequência deste tipo de representação na obra
de Gomes Filho seja menor que na de Freitas, o autor prefere sacrificar a
quantidade de representações matemáticas a favor do aumento de esquemas
abstratos ao invés de sacrificar as representações de aparelhos experimentais
do segundo para o terceiro livro.

Já na coleção de Freitas, o aumento entre o primeiro e o segundo li-
vro pode ser explicado pela natureza abstrata dos conceitos trazidos nestes
volumes e que revela uma diferença epistemológica por parte dos autores:
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enquanto Gomes Filho sacrifica as representações matemáticas, supostas por
nós como naturalmente maiores no terceiro livro do que nos outros; Freitas
parece mediar a presença de aparatos experimentais e representações mate-
máticas com os esquemas abstratos. Não querendo indicar uma relação de
causalidade entre estes aspectos, mas com o objetivo de descrever o compor-
tamento observado na Figura 5.6, a diminuição da quantidade de esquemas
abstratos na segunda obra de Freitas acompanha um aumento considerável de
representações matemáticas e de aparatos experimentais. O contrário tam-
bém é observado do segundo para o terceiro livro: o aumento dos esquemas
idealizados abrange uma diminuição das outras duas categorias.

As representações matemáticas têm um comportamento também inco-
mum quando comparado à nossa previsão. No gráfico acima elas dão um
salto discreto entre o primeiro e o segundo livros enquanto no terceiro elas
registram o menor índice da coleção. Isto ocorre porque a edição avaliada do
primeiro livro (2o edição) de Gomes Filho traz uma revisão dos conteúdos
de trigonometria que, aliada aos conteúdos de equilíbrio do ponto material e
do corpo extenso, concorrem para o aumento de representações matemáticas
no primeiro volume. Embora esperássemos encontrar a maior porcentagem
deste aspecto no terceiro livro, além do que já fora exposto no parágrafo
acima, interpretamos o aumento dessa categoria no segundo livro de ambas
as obras como fruto da presença dos conteúdos de cinemática e de assuntos
relativos às transformações gasosas - temas que comportam muitos gráficos
e outros tipos de representação matemática na descrição de fenômenos.

Já a última categoria, esquemas abstratos, aparece com grande represen-
tatividade ao longo das coleções tendo o seu pico no terceiro livro em ambas
as obras. Este resultado também pode ser atribuído à imaterialidade dos
conteúdos do terceiro livro como física ondulatória, campos de força e física
corpuscular que demandam esquemas idealizados e analogias entre conceitos
a fim de que se possa estabelecer um “modelo mental” para estes conteúdos.
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5.3 Como os personagens são retratados nas
coleções

5.3.1 Coleção Física para as séries do curso colegial

Com os dados da tabela proposta no capítulo anterior, identificamos nos três
volumes de Física para as séries do curso colegial de Francisco Alcântara
Gomes Filho um total de 223 personagens diferentes sendo citados ao longo
do texto. O primeiro aspecto analisado por nós relaciona-se à nacionalidade
destes personagens. A este respeito foram identificadas as nacionalidades:
francesa (77 ocorrências), alemã (42 ocorrências), inglesa (36 ocorrências),
brasileira (10 ocorrências), italiana (7 ocorrências), escocesa (7 ocorrências),
americana (5 ocorrências), holandesa (5 ocorrências), suíça (4 ocorrências),
russa (3 ocorrências), portuguesa (3 ocorrências), grega (3 ocorrências), ar-
gentina (3 ocorrências), dinamarquesa (3 ocorrências), irlandesa (2 ocorrên-
cias), sueca ( 2 ocorrências), austríaca (1 ocorrências), sérvia (1 ocorrência),
belga (1 ocorrência), eslovena (1 ocorrência), espanhola (1 ocorrência), es-
toniana (1 ocorrência), polonesa (1 ocorrência), além de 4 ocorrências cuja
pesquisa não não se mostrou frutífera em identificar a nacionalidade destes
personagens2.

Apresentamos abaixo uma lista com os 223 nomes separados por nacio-
nalidades na ordem em que elas aparecem na lista acima.

5.3.1.1 Personagens citados

• Franceses A. Turpain; Amagat; Ampère; Baumé; Becquerel; Berard;
Berthelot; Bertholet; Biot; Boll; Borda; Boudreaux; Bouguer; Bour-
bouse; Bourdon; Boutigny; Branly; Cagniard de Latour; Cailletet; Car-
dan; Carnot; Casal Curie; Ch. Lahr S. J.; Chantelier; Charles; Clapey-
ron; Cornu; Coulomb; D´Arsonval; de Broglie; Debierne; Delaroche;
Delezenne; Descartes; Despretz; Du Fay; Dulong; Dupré; Dutrochet;
Fizeau; Fortin;Foucault; Fourier; Fresnel; Gay-Lussac; Giffard; Guyot;

2São eles: Cartier, Fery, Ramsanden e Tate.
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Guyton de Marveau; H. Bouasse; Hirn; J. Perrin; Lagrange; Laplace;
Laurent; Leclanché; Lemoine-Blanc; Léon Brillouin; Lippmann; Lissa-
jous; M. Gernez; Marey; Mariotte; Mersenne; Monge; Morin; Nollet;
Nouy; Papin; Pascal; Pellat; Peltier; Petit; Pierre Curie; Pierre Ver-
nier; Planté; Poincaré; Poncelet; Pouillet; Quintenz; Raoult; Reamur;
Regnault; Roberval; Savart; Silbermann; Soleil; Sturm; Vidi;
• Alemães Aepinus; Bessel; Braun; Brodhum; Bunsen; Chladni; Conde

Zepellin; Einstein; Fahrenheit; Gaede; Gauss; Geissler; Hartl; Heisen-
berg; Helmholtz; Hertz; Hoffmann; Ingenhouz; Kepler; Kirchoff; Ko-
enig; Kundt; Linde; Lummer; Mach; Mayer; Mohr; Ostwald; Oto de
Gueriche; Planck; Plucker; Poggendorff; Roentgen; Ruhmkorff; S. Gra-
vesande; Sommerfeld; Sondhauss; Traube; Von Jolly; Wien; Woestyn;
• Ingleses Airy; Atwood; Barlow; Bellani; Blagden; Boyle; Bradley;

Brewster; Cavendish; Crookes; Dalton; Daniell; Davy; Faraday; Gil-
bert; Gladstone; Gray; Henry; Hooke; Hope; Hopkinson; Hughes; Joule;
Jurin; Kater; Kelvin; Masson; Maxwell; Newton; Nicholson; Richard;
Six; Stokes; Weston; Wimshurst; Young;
• Brasileiros Adalberto Menezes de Oliveira; Alberto Santos Dumont;

Amoroso Costa; Angelo Cruz; Bartholomeu Lourenço de Gusmão; Ce-
sar Lattes; Francisco Alcântara Gomes Filho; George Sumner; Jayme
Tiomno; J. Curvello de Mendonça;
• Italianos Aminci; Galileu; Marconi; Melloni; Torricelli; Volta; Zarlim;
• Escoceses Bell; Black; Dewar; Graham; Gregory; Ohm; Watt;
• Americanos Anderson; Compton; Coolidge; Franklin; Rumford;
• Holandeses Van der Walls; Huyghens; Kamerling Onnes; Snell; Stevin
• Suíços Bernouilli; Colladon; Mousson; Saussure
• Russos Gleb Wataghin; Lenz; Mendelejeff
• Portugueses Alvaro Machado; Amorim Ferreira; Pedro Nunes
• Gregos Arquimedes; Pitágoras; Tales de Mileto;
• Argentinos E. Galloni; J. Ernesti; José S. Fernandez;
• Dinamarqueses Bohr; Oersted; Roemer;
• Irlandeses Andrews; Tyndall;
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• Suecos Svante Arrhenius; Celsius
• Austríaco Natteter
• Sérvio Tesla
• Belga Plateau
• Esloveno Stefan;
• Espanhol W. Watson;
• Estoniano Seebeck;
• Polonês Goldstein;
• Nacionalidades desconhecidas Cartier; Fery; Ramsanden; Tate;

Discriminamos nos gráficos abaixo as frequências de aparecimento das
nacionalidades por volume de cada coleção. No primeiro volume da obra
de Gomes Filho, notamos uma preponderância das nacionalidades francesa
(45%), alemã (18%) , inglesa (16%) e, em menor escala, brasileira (8%) (Fi-
gura 5.7). Juntas, estas nacionalidades ocupam quase 90% das menções aos
cientistas na obra, chamando a atenção à ênfase dedicada aos personagens
brasileiros neste volume. Apesar de modesta em relação aos cientistas e
autores franceses, alemães e ingleses, o número de menções a autores e ci-
entistas brasileiros ainda mantém certo destaque em comparação às demais,
variando estes personagens entre inventores (Bartholomeu Gusmão e Santos
Dumont) e matemáticos (Amoroso Costa) a autores de livros (J. Curvello
de Mendonça, Angelo Cruz ) e professores de escolas secundárias (George
Sumner).
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Figura 5.7: Frequência das nacionalidades no primeiro livro de Francisco Alcântara
Gomes Filho.

No segundo livro da coleção, as nacionalidades francesa (46%), inglesa
(18%) e alemã (13%) continuam tendo quase a mesma ênfase percentual como
na obra passada. Neste volume, no entanto, não há menções a personagens
brasileiros de nenhuma maneira; seja em feitos científicos ou em referência a
autoria de obras. Podemos notar que o número de nacionalidades aumenta
em comparação ao livro anterior (Figuras 5.6 e 5.7). Isto ocorre, em nossa
visão, devido à natureza abstrata dos conteúdos do segundo livro (energia
térmica, energia elétrica e energia cinética), o que aumenta a demanda pela
justificativa dos conhecimentos ali trazidos. O modo encontrado pelo autor
para expor e justificar esses conhecimentos é por meio da enunciação de leis,
princípios e teorias e da referência a aparatos experimentais de modo a con-
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firmar tais enunciados; muitos destes levando o nome de seus idealizadores,
aumentando o número de menções a eles.
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Figura 5.8: Frequência das nacionalidades no segundo livro de Francisco Alcântara
Gomes Filho.

Novamente, no terceiro volume da coleção, observa-se a preponderância
das nacionalidades francesa (46%), alemã (13%) e inglesa (18%) (Figura
5.9). Voltam a figurar na obra os personagens brasileiros que, apesar de
corresponderem a apenas 3% de todas as citações, são colocados em posição
de destaque como é o caso das menções a Cesar Lattes e a Jayme Tiomno a
serem abordadas nas próximas seções.
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Figura 5.9: Frequência das nacionalidades no terceiro livro de Francisco Alcântara Go-
mes Filho.

5.3.1.2 Como são retratados

O modo de apresentação dos cientistas e outros personagens por Gomes Filho
perpassa por todas as categorias identificadas por nós nas suas obras (Figura
5.10). Ressalte-se, no entanto, que as categorias “princípios, leis e teorias”,
“aparato experimental” e “resultado científico” detêm cerca de 80% de todas
as citações feitas ao longo da coleção enquanto o restante das outras menções
configuram entre as categorias “unidade” (3% ), “ideias históricas” (4%),
“métodos” (5%), “referências a obras” (6%) e “citações diretas” (1%). O fato
de a maior porcentagem (29%) corresponder justamente às menções relativas
a aparatos e esquemas experimentais reforça a postura epistemológica do
autor já mencionada no sentido de determinar que aquilo que está sendo
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afirmado pode ser medido objetivamente e comprovado. Esta posição parece
se firmar em diversas passagens de seus livros, como a já mencionada na
seção anterior3 e, mais explicitamente, em:

Uma das tarefas mais importantes das ciências experimentais é medir aquilo
que, nos fenômenos, é suscetível de medida, a fim de estabelecer relações
numéricas entre as quantidades. Com efeito, o estudo de um fenômeno só
pode ser considerado satisfatório quando são obtidos resultados quantitativos4

e este foi o pensamento de Lord Kelvin ao dizer: Se podeis medir aquilo de
que falais e exprimi-lo por um número, sabeis alguma coisa do assunto; se
não, vossos conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios.

(GOMES FILHO, 1946, p.17)
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Figura 5.10: Frequência dos modos de exposição de Gomes Filho acerca dos personagens
constantes em sua obra.

3Página 125 deste trabalho.
4Grifo nosso.
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5.3.1.3 O caso dos cientistas brasileiros

As primeiras menções a personagens brasileiros ocorrem no primeiro livro da
coleção, em sua grande parte, a título de referências a obras destes autores.
Ao desenvolver a ideia de “observação” no primeiro capítulo dá como refe-
rência a obra Vida e Evolução dos autores J. Curvello de Mendonça e Angelo
Cruz. A segunda ocorrência remete ao trabalho As ideias fundamentais da
Matemática de Amoroso Costa utilizado para referenciar uma citação direta
em que o autor afirma o que é um princípio. Já a terceira menção faz refe-
rência à obra Da tensão superficial do professor do Colégio Pedro II, George
Sumner.

As duas outras menções no primeiro livro destoam destas pelo fato de
não trazer referências a obras de autores, como fonte do que está sendo
colocado, mas por colocar os brasileiros como produtores de resultados. É
o caso das menções a Bartholomeu Loureço de Gusmão e Alberto Santos
Dumont. Ambos são mencionados na seção “balões e dirigíveis” localizada
na unidade “estática dos gases” em que Gomes Filho declara:

Os balões foram inventados pelo padre brasileiro Bartholomeu Lourenço de
Gusmão (nascido em Santos em 1685 e morto em 1724), que fez subir o
primeiro balão em 1709, enchendo-o com ar quente, como ainda se faz hoje
nas festas de São João.

(GOMES FILHO, 1946, p.192–193)

assim como no trecho:

Os dirigíveis são movimentados por motores a explosão e podem ser dirigidos
por meio de lemes, sendo que o problema da dirigibilidade dos balões foi
resolvido pelo brasileiro Alberto Santos-Dumont (1873-1932).

(GOMES FILHO, 1946, p.194)

Estes são os únicos casos, nos três livros, em que Gomes Filho indica o
ano de nascimento e morte de personagens. Chama a atenção, também, que
a informação trazida em ambos os trechos não é necessária ao entendimento
dos conceitos abordados na seção e poderia ser suprimida do texto devido
ao seu caráter enciclopédico. Cabe ainda destacar que é justamente entre
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esses dois excertos que se encontra a figura 3.11 mostrada anteriormente
neste trabalho. Sendo esta a gravura mais icônica de todas as da coleção
e evocada apenas para designar o formato dos balões, ela não tem outra
finalidade a não ser despertar a atenção do leitor para os textos relacionados
a ela.

As referências às obras e aos resultados de brasileiros são suprimidos
no segundo livro, mas voltam a configurar no terceiro volume da coleção.
Neste livro são referenciadas as obras “Lições de eletricidade” de Adalberto
Menezes de Oliveira, “Introdução à teoria da relatividade” de Amoroso Costa
e “Noções sobre campo magnético” do próprio Gomes Filho.

Além disso, os resultados científicos realizados por brasileiros e as insti-
tuições científicas brasileiras também voltam a ganhar destaque nesta obra.
É o que se evidencia no trecho abaixo relativo à seção “decomposição de
movimentos vibratórios”:

A decomposição ou análise dos movimentos harmônicos pode se realizar por
meio de aparelhos denominados analisadores harmônicos, entre os quais o
mais conhecido é o de Kelvin, havendo, todavia, um tipo brasileiro muito
cômodo e apresentado à Academia Brasileira de Ciências pelo prof. Jayme
Tiomno, assistente da Faculdade Nacional de Filosofia.

(GOMES FILHO, 1949, p.70)

e na seção intitulada “raios cósmicos”:

Os estudos dos raios cósmicos ainda não elucidaram suficientemente as suas
propriedades, porém, ótimos resultados já foram obtidos por Compton nos
E.U. e por um grupo de cientistas brasileiros pertencentes a Fac. de Filosofia
de São Paulo, sob a produtiva orientação do prof. Gleb Wataghin , que é,
sem dúvida, um dos grandes nomes no cenário científico internacional e que
organizou na Capital paulista um centro de estudos onde têm sido realizadas
pesquisas de grande repercussão, mesmo fora do nosso país.

(GOMES FILHO, 1949, 134)

bem como na nota de rodapé relativa à seção “modificações do átomo de
Bohr” em que lemos:
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Atualmente muito se tem distinguido nos estudos destas partículas [méson] o
jovem físico patrício Cesar Lattes diplomado pela Universidade de São Paulo
e que já é considerado cientista de renome universal.

(GOMES FILHO, 1949, p.342)
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5.3.2 Coleção Física Ciclo Colegial

Na coleção de Freitas, Física ciclo colegial, foram identificados 227 perso-
nagens variando entre autores de livros, cientistas e inventores de diferentes
nacionalidades. A respeito da nacionalidade destes, identificamos: francesa
(77 ocorrências); alemã (41 ocorrências); inglesa (36 ocorrências); americana
(12 ocorrências); italiana (8 ocorrências); holandesa (6 ocorrências); suíça (5
ocorrências); austríaca (3 ocorrências); belga (3 ocorrências); brasileira (3
ocorrências); dinamarquesa (3 ocorrências); escocesa (3 ocorrências); polo-
nesa (3 ocorrências); estoniana ( 2 ocorrências); grega (2 ocorrências); irlan-
desa (2 ocorrências); russa (2 ocorrências); sueca (2 ocorrências); eslovena
(1 ocorrência); húngara (1 ocorrência); neozelandesa ( 1 ocorrência); por-
tuguesa (1 ocorrência); sérvia (1 ocorrência) e tcheca (1 ocorrência); além
de oito ocorrências em que não conseguimos determinar a nacionalidade dos
agentes. Abaixo apresentamos a lista com os 227 nomes separados por naci-
onalidades na ordem citada acima.

5.3.2.1 Personagens citados

• Franceses Alluard; Alvergniat; Ampère; Arago; Babinet; Bartholin;
Baumé; Bémont; Billet; Biot; Borda; Bouguer; Bourdon; Boutigny;
Breguet; Cagniard de Latour; Cailletet; Carcel; Carnot; Casal Curie;
Charles; Clapeyron; Claude; Clausius; Coulomb; D’Arsonval; de Bro-
glie; Debierne; Delezenne; Deprez; Descartes; Duhamel; Dulong; Du-
pré; Fizeau; Fortin; Foucault; Fourier; Fresnel; Gambey; Gay-Lussac;
Hirn; Jamin; Joliot Irene Curie; Lagrange; Lambert; Laplace; Lavoi-
sier; Le roy; Leclanché;Lippmann; M. Gernez; Marey; Mariotte; Me.
Curie; Mersenne; Morin; Niepce de Saint Vítor; Papin; Pascal; Pas-
teur; Perreaux; Petit; Pictet; Pierre Vernier; Planté; Poisson; Pouillet;
Reamur; Regnault; Savart; Silbermann; Soleil; Sturm; Vauthier; Vidi;
Violle;
• Alemães Becker; Bothe; Brodhum; Bunsen; Chladni; Doppler; Eisn-

tein; Fahrenheit; Feddersen; Fraunhofer; Gaede; Gauss; Geissler; Helmholtz;
Hertz; Hittorf; Humboldt; Kepler; Kirchoff; Koenig; Kopp; Kundt;
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Leidenfrost; Lenard; Linde; Lummer; Mayer; Mohr; Ohm; Paschen;
Planck; Plucker; Poggendorf; Rontgen; Rubens; Ruhmkorff; Sondhauss;
Ulm; Von Jolly; Westphal; Wien;
• InglesesAtwood; Barlow; Boyle; Bradley; Brewster; Cavendish; Chadwick;

Crookes; Dalton; Daniell; Duddell; Faraday; Fleming; Galton; Halley;
Henly; Herschell; Holweek; Hooke; Hope; Joule; Jurin; Kater; Kelvin;
Maxwell; McLeod; Newton; Nicholson; Nicol; Richard; Sir J. C. Ross;
Stokes; Taylor; Thomson; Wheatstone; Young;
• Americanos Coolidge; de Forest; Franklin; Kennedy; Michelson; Mor-

ley; Morse; Nichols; Rowland; Rumford; Tear; Tomás Edison;
• Italianos Antônio Pacinotti; Avogadro; Galileu; Inácio Porro; Ma-

teucci; Torricelli; Volta; Zarlim;
• Holandeses Grimaldi; Huyghens; Kamerlingh-Onnes; Snell; Stevin;

Van der Walls;
• Suíços Bernouilli; Colladon; Euler; Mousson; Saussure;
• Austríacos Boltzmann; Natterer; Wertheim;
• Belgas Gramme, Plateau; Van Helmont;
• Brasileiros Mário Lopes Leão; Paulo Decourt; Aníbal Freitas;
• Dinamarqueses Poulsen; Oersted; Roemer;
• Escoceses Graham, Ohm, Watt;
• Poloneses Goldstein; Olzewski; Wroblewski;
• Estonianos Lenz; Tamman;
• Gregos Arquimedes; Ptolomeu;
• Irlandeses Andrews; Tyndall;
• Russos Mendelejeff; Schmidt;
• Suecos Celsius; Svante Arrhenius;
• Eslovenos Stefan; Lenz
• Húngaros Neumann;
• Neozelandeses Rutherford;
• Portugueses Pedro Nunes;
• Sérvios Tesla;
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• Tcheco Purkinje.

Assim como feito na seção anterior, descriminamos as frequências de apa-
recimento das nacionalidades na obra de Aníbal Freitas. No seu primeiro
volume há a predominância das nacionalidades francesa (42%), inglesa (23%)
e alemã (17%) que, assim como na primeira obra de Gomes Filho, ocupam
quase que a totalidade das nacionalidades constantes na obra (80%), variando
o restante das outras entre as nacionalidades italiana, holandesa e brasileira
com 4% cada uma e belga, grega e portuguesa, com 2% cada. Estes dados
podem ser verificados na Figura 5.11.
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Figura 5.11: Frequência das nacionalidades no primeiro livro de Aníbal Freitas.
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No segundo livro de Freitas mantêm-se as predominâncias das naciona-
lidades francesa (33%), inglesa (19%) e alemã (18%). Em menor frequência
constam as nacionalidades italiana e suíça com 4% cada, holandesa, ameri-
cana e polonesa com uma frequência de menção igual a 3% cada e austríaca,
estoniada, russa, escocesa, húngara, sueca e brasileira com 1% cada. Assim
como no segundo volume da coleção de Gomes Filho o número de naciona-
lidades dá um salto em relação ao volume anterior. Este resultado parece
confirmar o que expuséramos na seção anterior de que, devido ao caráter
abstrato dos conteúdos do segundo e terceiro volumes, as menções a leis,
aparatos e demais produtos científicos aumentam o número de citações de
seus idealizadores. O resumo desses resultados pode ser encontrado na Figura
5.12.
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Figura 5.12: Frequência das nacionalidades no segundo livro de Aníbal Freitas.
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O último livro de Aníbal parece ir ao encontro dos mesmos resultados
verificados em Gomes Filho. Mantêm-se as predominâncias das nacionali-
dades francesa (29%), inglesa (19%) e alemã (22%). Além destas, também
são verificadas nesta última obra as nacionalidades americana (7%), italiana
(3%), dinamarquesa, suíça, russa, brasileira, neozelandesa, tcheca, grega, po-
lonesa, eslovena, sueca, escocesa, belga, austríaca e holandesa com frequência
percentual variando entre 1% e 2% de todas as menções (Figura 5.13).
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Figura 5.13: Frequência das nacionalidades no terceiro livro de Aníbal Freitas.
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5.3.2.2 Como são retratados

À semelhança do outro autor, Freitas também apresenta os personagens cons-
tantes em sua obra de maneira a prioritariamente atribuir-lhes um resultado
ou descoberta científica (45%), nomear aparatos experimentais (24%) além
de dar nomes a princípios, leis e teorias (16%). Estas categorias em conjunto
abrangem cerca de 85% de todas as menções a cientistas ao longo dos três
volumes da obra. Analogamente a Gomes Filho, as frequências percentu-
ais das outras categorias ficam dispostas de maneira muito similar àquelas
analisadas na outra coleção (Figura 5.14).
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Figura 5.14: Frequência dos modos de exposição de Freitas acerca dos personagens
constantes em sua obra.

149



Capítulo 5. Análise dos livros

5.3.2.3 O caso dos cientistas brasileiros

Toda as menções a personagens brasileiros na coleção de Aníbal Freitas são
relativas a referências de obras em notas de rodapé. Das quatro menções
totais, apenas um resultado não consta de livro de sua autoria junto a Paulo
Decourt. É o caso da menção à obra de Mário Lopes Leão em nota de rodapé
em que se lê: “Notas tiradas do trabalho do eng. Mário Lopes Leão, intiulado
«A metrologia em nosso país» e publicado pelo Instituto de Engenharia de
São Paulo em 1939”.

5.3.3 Comentários relativos ao tratamento dos perso-
nagens por parte de ambas as coleções

As citações a inúmeros cientistas de nacionalidades diversas5 parecem estar
menos relacionadas com o caráter enciclopédico dessas informações do que
com a ideia de comunidade científica. Apesar de em ambas as coleções os
cientistas serem mencionados prioritariamente a título de nomear leis, princí-
pios, aparatos científicos e chegar aos ditos resultados científicos; em muitas
passagens das obras verificamos um caráter cooperativo entre pessoas inte-
ressadas em resolver os mesmos problemas em locais diferentes do mundo em
diferentes épocas. É o que se evidencia nas passagens das obras de Freitas:

A medida da velocidade do som no ar foi realizada por vários observado-
res. As mais antigas determinações foram feitas por Mersenne em 1657. As
determinações mais exatas e importantes foram, porém, realizadas em 1822
pelos membros do Bureau des longitudes de Paris, entre os quais se achavam
Arago, Gay-Lussac, Humboldt e outros.

(FREITAS, 1949, p.103)

[...]

Niepce de Saint Vítor já havia notado em 1867, que um sal de urânio encer-
rado num estojo opaco à luz impressiona uma chapa fotográfica.

Becquerel, em 1896, observou também que o urânio tem a propriedade de
emitir radiações particulares, capazes de atravessar os corpos opacos, de
excitar a fluorescência e de ionizar gases. [...]

5E, na obra de Aníbal, as menções ao ano de nascimento e morte.
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Mais tarde, Me. Curie na França e Schmidt na Alemanha observaram que
os compostos do tório possuem também essa propriedade. Continuando suas
pesquisas sobre a radioatividade, o casal Curie, de colaboração com Bémont,
descobriu em um minério uranífero, a pechblenda, dois metais, o rádio e o
polônio, que possuem radioatividade intensa.

Com o auxílio da espectroscopia, Debierne verificou depois, a existência na-
quele mesmo minério, de um outro metal radioativo, o actínio.

(FREITAS, 1949, p.385–386)

e nas de Gomes Filho:

No fim do século passado o grande físico e matemático inglês Maxwell mos-
trou a analogia entre as vibrações luminosas e as vibrações elétricas, criando
a teoria eletromagnética da luz. Pouco depois, a descoberta de um fenômeno
chamado efeito fotoelétrico, levou Einstein a admitir que a emissão luminosa
é descontínua, isto é, se faz por quanta que são as pequenas porções de luz
emitidas de cada vez e, nestas condições, tudo parecia indicar a necessidade
de se voltar à teoria das emissões em que as partículas seriam os quanta de
luz, até que em 1924 L de Broglie harmonizou a situação, associando a teoria
ondulatória com a teoria das emissões.

(GOMES FILHO, 1949, p.125)

Desta maneira, embora os autores não utilizem a expressão de maneira
explícita, eles parecem recorrer à ideia de comunidade científica para deter-
minar a centralidade do caráter cooperativo na construção de conhecimento.
Nesta tela, segundo Pingel (2010, p.67), qualquer retrato histórico ou geo-
gráfico de um país deve ser localizado em um referencial global e regional.
No caso específico da obra de Gomes Filho, inserir os cientistas brasileiros
nesse mesmo coletivo significa circunscrever o país como membro de troca
em posição de igualdade com outras nações endossando as mesmas qualida-
des daquelas e localizá-lo como parte de uma sociedade cultural mais ampla.
Estes aspectos, na nossa leitura, concorrem para o sentimento de pertenci-
mento da ciência brasileira a esta comunidade e ao possível recrutamento de
futuros cientistas já no nível secundário, indo ao encontro dos objetivos do
Estado Novo em criar o cidadão para as elites. Nos dizeres de Schwartzman
(2000, p.222):
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Para ele [Capanema], era mais importante o preparar das elites do que a al-
fabetização intensiva das massas [...] Não se tratava, simplesmente, de uma
elite de escritores e artistas: “A elite que precisamos formar, ao invés de se
constituir por essas expressões isoladas da cultura brasileira, índices fragmen-
tários da nossa precária civilização, será o corpo técnico, o bloco formado de
especialistas em todos os ramos atividade humana, com capacidade bastante
para assumir, em massa, cada um no seu setor, a direção da vida no Brasil:
nos campos, nas escolas, nos laboratórios, nos gabinetes de física e química,
nos museus, nas fábricas, nas oficinas, nos estaleiros, no comércio, na indús-
tria, nas universidades, nos múltiplos aspectos da atividade individual, nas
letras e nas artes, como nos postos de governo. Elite ativa, eficiente, capaz
de organizar, mobilizar, movimentar e comandar a nação.”

O caminho para o recrutamento dessas elites deveria ser o ensino secundário
que, por sua vez, se alimentaria do ensino primário.

Este trecho mostra que a intenção do Estado residia na preparação de uma
elite ativa, eficiente e capaz de comandar a nação. Enquanto a obra de Freitas
apenas fazia alusão a uma comunidade científica, a coleção de Gomes Filho ia
um passo além. Nela o autor destacava como deveria proceder um cientista,
enfatizando valores a serem exaltados e exemplos de cientistas brasileiros
inseridos em uma comunidade científica com o objetivo de introjetar nos
alunos as mesmas qualidades atribuídas a estes.
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5.4 Exercícios

5.4.1 Coleção Física para as Séries do Curso Colegial

Encontramos ao todo 197 exercícios nos três volumes da coleção de Francisco
Alcântara Gomes Filho distribuídos em “exercícios propostos” encontrados
no final dos capítulos e em exercícios resolvidos intitulados “aplicação numé-
rica” dispostos ao longo das unidades. Deste universo, verificamos que eles
estão segmentados na seguinte configuração:

• Livro 1 - 122 exercícios no total; 50 problemas de “final de capítulo” e
72 distribuídos ao longo do texto com exemplificações de como aplicar
as equações e métodos matemáticos aprendidos nas unidades;
• Livro 2 - 38 exercícios na totalidade do livro; 1 denominado “exer-

cício” pelo próprio autor e 37 sob a forma de aplicações numéricas de
equações;
• Livro 3 - 37 exercícios6 dispostos exclusivamente sob a forma de

exercícios numéricos.

No curso da pesquisa, tivemos acesso à segunda edição do terceiro livro
de Francisco Alcântara Gomes Filho; o qual mantém algumas característi-
cas formais que diferem da primeira, como: maior detalhamento de alguns
tópicos e a presença de exercícios de final de capítulo. Por este motivo, de-
cidimos analisá-lo, identificando-o nos nossos dados como “Livro 3*”. Nesta
edição, há 139 problemas sendo 86 exercícios de final de capítulo e 53 de
aplicação numérica. Estes dados em conjunto com os da lista acima podem
ser conferidos na Figura 5.15.

Em relação às habilidades a serem desenvolvidas nesses exercícios, quase
que a sua totalidade se concentra na execução de exercícios numéricos e de
aplicações de fórmulas. Os comandos dos enunciados se apresentam exclu-
sivamente sob as formas “calcule” ou “determine” o valor de uma grandeza.

6Este volume possuía na realidade 40 exercícios, mas 3 deles eram repetições de pro-
blemas da primeira unidade do primeiro livro, sendo desconsiderados na nossa análise.
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Figura 5.15: Frequência dos exercícios de Gomes Filho.

Apenas 11 dos 335 exercícios7 trazidos na coleção parecem fomentar habi-
lidades outras que não a mera manipulação algébrica de equações (Figura
5.16).

Por serem poucos, decidimos expor aquilo que nos chamou a atenção na
proposição desses 11 problemas e as habilidades a serem desenvolvidas por
eles.

No primeiro livro encontramos dois exercícios que fogem ao mero padrão
mecânico de aplicação de fórmulas. O primeiro deles, situado no capítulo
inicial do trabalho, sugere que o aluno meça “50 vezes o comprimento de
uma mesa e em seguida, determine a média e os resíduos para construir o
gráfico da distribuição dos erros” (GOMES FILHO, 1946, p.33). Embora

7Contabilizando os exercícios trazidos na segunda edição do terceiro volume.
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o procedimento de resolução deste exercício não fuja ao roteirismo proce-
dimental das outras questões, decidimos classificá-lo na categoria “tomada
de decisão”, uma vez que a proposta de construir o gráfico foge ao padrão
dos problemas recomendados e demanda um raciocínio interpretativo mais
apurado por parte de quem o constrói.
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Figura 5.16: Frequência dos exercícios de Gomes Filho.

O segundo exercício consiste em determinar experimentalmente o centro
de massa de um pedaço de papelão pelo método de suspendê-lo por um fio a
partir de diversos pontos e traçar linhas verticais que se interceptam. Embora
tenhamos encontrado dificuldade para acomodá-lo nas categorias sugeridas,
decidimos classificá-lo na categoria “problema aberto”, uma vez que pedaços
de formatos diferentes incorrerão em respostas muito diferentes entre si.

Já no segundo livro, conseguimos encontrar três exercícios em que é su-
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gerida a construção de um gráfico para as grandezas cinemáticas: posição,
velocidade e aceleração a partir de suas funções horárias. Assim como no
exercício do primeiro livro, a proposição de construir gráficos exige do es-
tudante uma capacidade interpretativa e de abstração maiores do que as
exercitadas na aplicação de fórmulas.

Como último comentário, o resultado sobre os seis exercícios restantes
merece destaque. Estes problemas trazidos na segunda edição do terceiro
livro destoam em todos os sentidos das situações propostas pelo autor no seu
livro. Estes problemas, cujas transcrições trazemos na integralidade abaixo,
têm como objetivo segundo o próprio autor “provocar curiosidade nos alu-
nos e levá-los a consultar bibliografia especializada” (GOMES FILHO, 1949,
p.335–336):

1) Suponhamos um trem e exatamente no seu meio um observador que dispõe
neste ponto de duas fontes luminosas rigorosamente reguladas para emitirem
sinais luminosos simultâneos periodicamente. Suponhamos em seguida que
estas fontes luminosas, sem qualquer modificação, são levadas para as extre-
midades do trem e exatamente à mesma distância do observador. Quando o
trem está parado, sem dúvida, os sinais ainda são simultâneos para o obser-
vador no meio do trem.

Levando em consideração o conceito relativista de simultaneidade, será que
o trem estando em movimento os sinais deixam de ser simultâneos? É pre-
ciso observar que, deixando de haver simultaneidade, então a luz percorre
espaços iguais (cada metade do trem) em tempos diferentes, o que é contra
o postulado da velocidade constante da luz.

2) Verificada a constância da velocidade da luz por processo ondulatório (in-
terferência), não seria interessante verificá-lo por processo corpuscular para
mostrar íntima relação entre onda e corpúsculo?

3) A aberração das estrelas se observa pelo ângulo que o eixo da luneta faz
com a direção do raio luminoso proveniente da estrela. Ora, se colocarmos
uma lâmpada no trajeto deste raio luminoso, a luz proveniente da lâmpada
segue o mesmo trajeto até a objetiva da luneta, logo deve ser observado na
ocular sem qualquer modificação na posição do aparelho e com isto, concluí-
mos que a observação da lâmpada também se faz com aberração. O fenômeno
da aberração é resultante do movimento da Terra e conhecida a velocidade
da luz, permite determinar a velocidade com que a Terra se desloca. Como
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a luneta e a lâmpada estão na superfície da terrestre, será esta uma expe-
riência realizada na Terra e capaz de indicar seu movimento contrariando a
relatividade?

4) A experiência de Fizeau mostra que a velocidade da luz é maior na água
que se desloca no mesmo sentido que a luz, do que no caso inverso. Sabe-
mos que a velocidade da luz é menor nos meios mais densos, logo, é menor
quando cresce a massa atravessada em cada cm do trajeto percorrido. Ora,
o deslocamento da água em sentido contrário ao da luz aumenta a massa
atravessada. Será que este falso aumento de densidade explica o resultado
de Fizeau?

(GOMES FILHO, 1949, p.335–336)

assim como na seção que encerra o livro:

Para interessar o leitor pelas teorias modernas apresentamos algumas ques-
tões que o levem a consultar bibliografia especializada, como, por exemplo,
os próprios livros de De Broglie.

a) Sabemos que uma esfera de ferro atravessando um campo magnético o
modifica e que esta modificação desaparece com a saída do corpo. Supo-
nhamos, agora, que várias esferas análogas, de tempos em tempos iguais
atravessem este campo, que sucessivamente se modifica e se regenera. Logo,
cada ponto do campo se altera, enquanto a esfera passa por ele e volta ao
estado primitivo para novamente se alterar pela chegada de outra esfera.
Nestas condições, cada ponto do campo vibra e as vibrações sucessivas de
todos os pontos formam ondas que acompanham as esferas. É claro que as
modificações do campo, provocadas por esferas maiores são mais demoradas,
logo de maior comprimento de onda. Neste caso, as ondas são próprias do
meio e provocadas por corpos que nele se deslocam. Por que motivo esta
imagem não se aplica à propagação da luz, na qual partículas emitidas pelas
fontes luminosas modificariam o campo de gravitação provocando a onda
associada?

b) Na experiência acima, as esferas de ferro são travadas pela ação do campo.
Existirá substância que se comporte de maneira inversa, isto é, seja impulsi-
onada pelo campo, que então mantém sua velocidade?

(GOMES FILHO, 1949, p. 346)
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5.4.2 Coleção Física ciclo colegial

Na obra Física Ciclo Colegial de Aníbal Freitas, a totalidade dos 85 exercícios
é apresentada como forma de exemplificar o uso de uma equação ou fórmula
sob o título de “aplicações numéricas”. Sua distribuição ao longo dos livros
varia de acordo com a seguinte configuração (Figura 5.17):

• Livro 1 - 22 exercícios de aplicações numéricas;
• Livro 2 - 39 exercícios de aplicações numéricas;
• Livro 3 - 24 exercícios de aplicações numéricas.
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Figura 5.17: Frequência dos exercícios de Aníbal Freitas.

O tipo de enunciado trazido nos exemplos numéricos no livro de Freitas
difere apenas em estilo dos enunciados dos exercícios de Gomes Filho. En-
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quanto todos os exercícios numéricos daquela coleção têm enunciados com
os comandos “calcule” ou “determine”, os de Freitas são apresentados prio-
ritariamente sob a forma “qual a/o [grandeza] ...?”, sendo a expressão “qual
a/o” substituível em todos os casos pela palavra “calcule a/o”, a exemplo de:

Qual a força necessária para elevar um corpo cujo peso é 500 quilogramas-
força, num plano inclinado de 10m de comprimento e 2,5m de altura? (FREI-
TAS, 1945, p. 69)

Um automóvel, que partiu do ponto inicial de sua trajetória, descreve um
movimento uniforme com a velocidade (v) de 50 quilômetros

hora . Qual a distância
(e) percorrida em 3 horas (t)? (FREITAS, 1947, p.160)

Qual a duração da oscilação simples de um pêndulo de 1,20m de compri-
mento, em um lugar da Terra em que g = 9,72? (FREITAS, 1949, p.236)

Como a totalidade dos exercícios refere-se a um só tipo de procedimento,
decidimos não apresentar uma representação da distribuição dos exercícios
do livro de Aníbal semelhante à feita na Figura 5.16.

5.4.2.1 Comentários comparativos sobre os exercícios nas coleções

Em relação às perguntas orientadoras que adotamos no capítulo anterior,
podemos afirmar que, quando comparadas entre si, as posturas adotadas
pelos autores na proposição de problemas mantêm uma grande interseção: a
presença quase que exclusiva de exercícios numéricos e a ausência completa
de questões de memorização conceitual.

Em relação aos quesitos restantes “exercícios de tomada de decisão”,
“situações-problema” e “problemas abertos” uma das coleções não os apre-
senta, enquanto a outra os distribui em 11 questões no decorrer de quatro
livros.

Deste universo, as capacidades de leitura e interpretação de gráficos (“exer-
cícios de tomada de decisão”, na classificação adotada) só são fomentadas em
4 exercícios na obra de Gomes Filho. É importante apontar que na introdu-
ção do seu primeiro volume o autor destaca a importância da interpretação
das leis físicas de maneira explícita. Apesar de não ser um tópico do pro-
grama, Gomes Filho enfatiza o papel de gráficos, tabelas, equações, além
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de métodos de interpolação e extrapolação gráficas nesta interpretação. Por
este motivo, surpreende-nos que apesar de reconhecer a patente importância
da atividade interpretativa em sua obra, ele pouco a exercita. A compreen-
são deste modo de raciocínio permite ao aluno confrontar a mesma situação
por uma perspectiva diferente, de modo a aumentar seu repertório e sua
capacidade argumentativa quando confrontado com modos semelhantes de
raciocínio em contextos não familiares.

As outras 7 questões podem ser acomodadas entre as categorias “situações-
problema” e “problemas abertos”, de modo que as seis questões de caráter
mais conceitual mencionadas na seção 5.4.1. merecem, novamente, destaque
na análise. As situações propostas diferem em muito dos exercícios cujos
comandos variam entre “calcule”, “determine” ou das aplicações numéricas
tão presentes em todos os livros da coleção. Enquanto os primeiros abar-
cam um conhecimento procedimental, mecanizado e despido da necessidade
de compreensão sobre a situação em apreço, estas exigem verbalizações que
transcendem a memorização de princípios, leis e conceitos. A dificuldade em
apresentar uma resposta a este tipo de situação reside no fato de que esta ha-
bilidade raramente é fomentada nas aulas de ciências, a exemplo das próprias
listas trazidas no livro: um total de 6 situações/problemas (de 335 exercícios
distribuídos em quatro8 volumes) em que se exigem do aluno competências
desejáveis, porém não desenvolvidas.

Nesta mesma tela, Arons (1997, p.388) destaca a insuficiência de nossos
métodos avaliativos afirmando ser necessária a complementação da exposição
didática por meio de exercícios que requeiram que o estudante forneça inter-
pretações sobre a situação ao invés da memorização e outras formas passivas
de aprendizagem:

Nem os materiais nem os modos mais predominantes de instrução fornecem a
orientação repetitiva, insistente e gentilmente necessária para ajudar os alu-
nos a desenvolver habilidades intelectuais necessárias. Esse descompasso tem
extensas consequências deletérias. Nós forçamos uma grande fração dos alu-
nos à memorização cega, impondo-lhes, particularmente nos níveis de ensino
médio e superior, materiais que exigem capacidades de raciocínio abstratas

8Incluída a segunda edição de seu terceiro volume.
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que eles ainda não atingiram. E prosseguimos com esses materiais a um
ritmo que impede a aprendizagem e compreensão eficazes, mesmo que as ca-
pacidades de raciocínio necessárias tenham sido formadas. Sob tal pressão,
os alunos não adquirem experiência sobre o que realmente significa “compre-
ender” algo. Eles não podem testar seus conhecimentos por consequências
plausíveis ou por consistência interna; eles não têm noção de onde vêm as
ideias ou os resultados aceitos, como são validados ou por que devem ser
aceitos ou validados. Em outras palavras, eles não têm a oportunidade de
desenvolver os hábitos de pensamento crítico e adquirem a percepção errô-
nea de que o conhecimento reside em afirmações memorizadas, terminologia
técnica esotérica e regurgitação dos fatos recebidos.

(ARONS, 1997, p.388)

O trecho acima aponta a inadequação de nossos meios de avaliação que
não fomentam no aluno capacidades reflexivas tão necessárias não apenas nas
aulas de ciências, mas na vida em sociedade. Por este motivo, as situações a
serem trabalhadas em sala não devem se apresentar de maneira isolada, mas
em ocorrências repetitivas (embora não mecanizadas). Nelas, o aluno deve ser
capaz de, por meio da recorrência a situações semelhantes, conseguir corrigir
erros, escrever e verbalizar seus raciocínios e repeti-los em novos contextos.

Como último comentário, podemos mencionar a diferença de abordagem
seguida por Gomes Filho entre a primeira e segunda edições de seu terceiro
livro. Esta posição parece representar uma consciência por parte do autor
sobre os limites dos exercícios meramente numéricos. Embora não tenhamos
outros argumentos em que possamos nos apoiar, os textos que precedem estas
questões destinadas a: “provocar curiosidade nos alunos e levá-los a consultar
bibliografia especializada” e “interessar o leitor pelas teorias modernas [...]
que o levem a consultar bibliografia especializada” parecem ir ao encontro do
objetivo do ensino de ciências do projeto de Capanema. Este objetivo, como
constante nos intrumentos legais escritos por Costa Ribeiro e Capanema,
sendo melhor descrito por despertar a curiosidade e o desejo da verdade, a
compreensão da utilidade dos conhecimentos científicos e a capacidade de
aquisição desses conhecimentos. Ou, em outras palavras, a formação do
espírito científico.
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5.5 Analogias

Nesta seção apresentamos as analogias encontradas em cada coleção a fim de
relacioná-las às recomendações da literatura e às recomendações educacionais
sobre o ensino de ciências na época.

5.5.1 Coleção Física para as séries do curso colegial -
Francisco A. Gomes Filho

Na obra de Gomes Filho encontramos seis analogias ao todo ao longo da
coleção: analogia entre o sistema atômico e o sistema solar; entre o momento
de inércia na rotação e a massa na translação; entre fenômenos sonoros e
luminosos, entre a polarização em fendas e em filtros, entre a lei da gravitação
universal e a lei de Coulomb e entre as leis de Coulomb para a eletricidade
e para o magnetismo. Dessas, a primeira encontra-se no primeiro livro, a
segunda no segundo volume e todas as restantes no terceiro livro da coleção.
A seguir tratamos de cada uma dessas analogias.

5.5.1.0.1 Analogia do sistema atômico com o sistema solar No
primeiro volume da coleção esta foi a única analogia encontrada. Apresentada
em nota de rodapé na seção “hipótese e teoria”, o autor a introduz como
exemplo para afirmar que uma teoria só tem valor científico quando não se
opõe aos fatos experimentais. Em relação a este trecho, encontramos:

Nesta teoria [a atômica] supomos que as substâncias são formadas por partí-
culas mínimas denominadas moléculas, as quais por sua vez são constituídas
por átomos. Os átomos, segundo a teoria moderna, são constituídos por
corpúsculos dos quais o maior ocupa o centro e os outros, que são muito
menores, giram ao seu redor. O primeiro é o núcleo do átomo e os segun-
dos são os elétrons. Quase toda a massa do átomo é devida ao seu núcleo,
que é carregada com carga elétrica positiva, enquanto que os elétrons são
constituídos por cargas elétricas negativas. Este sistema se assemelha
ao nosso sistema solar, em que o núcleo seria o Sol e os elétrons os
planetas.9 A estrutura dos átomos varia com o elemento e o átomo mais

9Grifo nosso.
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simples é o do H, que tem um núcleo e um único elétron girando ao seu
redor. O núcleo do átomo de H aparece em todos os demais, com o nome de
próton. Outros detalhes sobre a teoria atômica serão abordados na 3o série
de Colégio.

(GOMES FILHO, 1946, p.16)

Como o trecho não tem como finalidade introduzir os conceitos relativos
à estrutura do átomo, apenas exemplificar o fato de que a teoria atômica
se firma “tanto mais quanto maior é o número de experiências realizadas”
(GOMES FILHO, 1946, p.16), decidimos recorrer à mesma analogia apre-
sentada no último volume. Nesta ocasião, apesar de estar introduzindo a
teoria atômica, a comparação continua no mesmo plano de generalidade que
a apresentada no volume 1 da coleção:

As moléculas são extraordinariamente pequenas e podemos mesmo afirmar
que 1 cm3 de ar em pressão de 1 atm contém cerca de 2,7x1019 moléculas.
As moléculas por sua vez são constituídas pelos átomos das substâncias sim-
ples e estes átomos que aparecem reunidos para formarem as moléculas, são
atualmente considerados com estrutura muito complexa.

Na teoria moderna, o átomo aparece com estrutura semelhante à do
sistema solar, porém de dimensões extremamente pequenas. O
átomo considerado nesta teoria, deve ser eletricamente neutro, e constituído
por um núcleo carregado de eletricidade positiva, tendo ao seu redor, girando,
corpúsculos, de eletricidade negativa e que são os elétrons. O átomo mais
simples é o do hidrogênio que se apresenta com um núcleo e um único elétron
girando ao seu redor, ao passo que os demais átomos não só têm núcleos
complexos como vários elétrons girando ao seu redor.

(GOMES FILHO, 1949, p.309)

Em ambos os casos o autor é explícito na analogia, destacando no primeiro
as similaridades patentes entre os dois sistemas (núcleo sendo análogo ao
Sol e elétrons aos planetas) e no segundo onde a analogia não se mantém
(na escala dos sistemas). Apesar de ter destacado a diferença de tamanho
dos sistemas, esta possivelmente seja a diferença que menos precisaria ser
ressaltada. Talvez a principal diferença entre os modelos apresentados seja
o fato de que no sistema atômico as interações entre os corpos têm caráter

163



Capítulo 5. Análise dos livros

tanto atrativo quanto repulsivo, originado do fato de que há cargas elétricas
de sinais opostos, não havendo um análogo dos sinais da carga para a massa.
Com esta finalidade, cabe destacar ainda que as forças agindo em um e no
outro caso têm naturezas diferentes: gravitacional, para o caso do sistema
solar e elétrica para o caso dos átomos.

5.5.1.0.2 Analogia entre o momento de inércia na rotação e a
massa na translação - Esta é a única analogia que consta no segundo
volume da coleção. Nela, o autor efatiza a relação entre os conceitos “mo-
mento de inércia” e “massa” na seção sobre dinâmica dos movimentos. Em
um parágrafo simples, sem o apoio de recursos visuais (figuras ou esquemas),
o autor declara que

[...] o momento de inércia representa na rotação simples o mesmo papel
que a massa na translação simples, pois, enquanto o momento de inércia
é o quociente entre o momento do binário aplicado e a aceleração angular
que ele produz, a massa é o quociente entre a força aplicada e a aceleração
resultante da sua ação.

(GOMES FILHO, 1945, p.253).

A analogia foi apresentada em termos matemáticos sem a interpretação
dos papéis da massa na translação e do momento de inércia na rotação,
no sentido de representarem uma espécie de “resistência” aos movimentos
de translação e rotação, respectivamente. Na sequência da matéria, energia
cinética de rotação, o autor abandona a analogia entre os casos translacional
e rotacional e demonstra analiticamente a origem da expressão: T = 1

2Iω2

sem relacioná-la à expressão análoga E = 1
2mv2.

5.5.1.0.3 Analogia entre fenômenos sonoros e luminosos - A com-
paração entre os fenômenos sonoros e luminosos é feita de maneira explícita
ao longo do terceiro volume da coleção. O autor menciona e desenvolve as
analogias entre a reflexão e refração do som e da luz e apenas menciona ou-
tros fenômenos em que estes entes se comportariam da mesma maneira10. A

10Como os fenômenos da difração e da interferência apresentados nas páginas 125 e 146,
respectivamente.
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respeito da reflexão, o autor afirma explicitamente:

A reflexão do som satisfaz a leis idênticas às da reflexão da luz e que
tem os seguintes enunciados:

1) O raio refletido e o raio incidente estão situados no mesmo plano perpen-
dicular à superfície refletora

2) O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, sendo o ângulo de
incidência formado pelo raio incidente e a normal à superfície refletora no
ponto de incidência e, o ângulo de reflexão formado por esta mesma normal
e o raio refletido (fig. 53).

Figura 5.18: Analogia entre a reflexão do som e da luz, Gomes Filho.

(GOMES FILHO, 1949, p. 101)

e então continua

A analogia entre a reflexão sonora e a reflexão luminosa pode ainda
ser confirmada pela reflexão do som em superfícies esféricas que
funcionam como espelhos. Com efeito, um relógio colocado no foco de
um espelho emite um ruído que se reflete neste espelho, dando raios paralelos
que incidem em outro espelho e vão ser escutados no foco por meio de uma
corneta acústica (fig. 54).
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Figura 5.19: Analogia reflexão do som e da luz em superfícies esféricas.

(GOMES FILHO, 1949, p. 101)

Ao tratar deste paralelo entre luz e som, o autor não menciona que am-
bos os fenômenos têm leis idênticas porque se postula que tanto um quanto
o outro se propaga em linha reta sem evanescer. Isso faz com que não ape-
nas as leis sejam idênticas, mas também seus resultados como, por exemplo,
obedecer à equação dos focos conjugados. Além disso, no sentido de manter
a analogia o mais fiel possível, o autor não menciona o caráter metafórico
do termo “espelho” na comparação acima. A reflexão do som pela superfí-
cie mencionada se comporta como a reflexão da luz em um espelho esférico
não pela superfície ser espelhada, mas por ter o formato esférico/parabólico
sugerido no texto. Explicitar esta diferença concorre para tornar a situação
mais clara aos alunos, além de ser uma oportunidade para se reforçar a na-
tureza das diferenças entre a reflexão de uma onda mecânica e de uma onda
eletromagnética.

Outro resultado direto desse postulado diz respeito ao fenômeno da refra-
ção do som, o qual ao incidir sobre uma lente de ar, comporta-se de maneira
tal qual raios luminosos em uma lente delgada. A esse respeito, menciona:

Assim como o som se reflete de maneira análoga à luz, também ele se
refrata de acordo com leis semelhantes às da refração luminosa
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e, este fato, pode ser comprovado quando uma onda sonora atravessa uma
lente acústica obtida por um saco cheio de gás e tendo a forma de uma
lente biconvexa como foi realizada por Sondhauss (fig 55). Colocando-se um
relógio diante desta lente observamos o seu ruído em pontos que satisfazem
a equação dos focos conjugados, já conhecida do estudo de ótica geométrica.

Figura 5.20: Analogia refração do som e da luz.

(GOMES FILHO, 1949, p. 103–104)

Assim como no caso anterior, por não serem feitos comentários onde os
comportamentos da refração do som e da luz são diferentes, os alunos podem
ser levados a concluir que trata-se da mesma situação. Neste sentido, o autor
afirma que a refração do som ocorre “de acordo com leis semelhantes”, mas
não faz a distinção entre os casos. A nosso ver, apenas o apontamento da
necessidade de se utilizar uma lente de gás bastaria. Além disso, o autor
também poderia fazer comentários sobre o comportamento da refração da
luz na mesma lente a fim de ressaltar as diferenças de comportamento nos
fenômenos em questão.

5.5.1.0.4 Analogia entre a polarização em cordas e em filtros po-
larizadores - nicóis - Gomes Filho faz a comparação entre a polarização
ocasionada pela dupla refração em nicóis com o caso de uma corda posta a
oscilar entre duas fendas dispostas em direções diferentes. Para isso, começa
a seção explicando como se dá a polarização nos nicóis:
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Quando fazemos o raio extraordinário, obtido pela dupla refração num nicol,
atravessar um segundo nicol, vemos que em certa posição deste segundo nicol
a luz o atravessa e pode ser recebida sobre um anteparo onde produz man-
cha luminosa (fig 120). Ao contrário, quando o segundo nicol gira em torno
do raio luminoso, verificamos que durante esta rotação a mancha luminosa
no anteparo diminui até desaparecer, voltando a surgir em rotação maior.
Esta experiência mostra que o raio extraordinário, obtido pela dupla refra-
ção no nicol, goza de certa assimetria e, portanto, constitui um raio de luz
polarizada. O primeiro nicol funciona como polarizador e o segundo como
analisador.

Figura 5.21: Polarização em nicóis.

Explicamos esta polarização na dupla refração, admitindo que o cristal de
calcita é constituído por uma rede cristalina que só permite a passagem de
vibrações num determinado plano, chamando-se plano de polarização de nicol
o plano de polarização do raio extraordinário que dele emerge (fig 121).

Figura 5.22: Planos de polarização.

para, então, fazer a analogia com os casos em que um corda passa por fendas
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paralelas entre si e, posteriormente, por fendas em direções perpendiculares,
aniquilando as vibrações:

Quando a luz polarizada no primeiro nicol, incide no segundo nicol colocado
na mesma posição que o primeiro, não encontra dificuldades para atravessá-
lo e atingir o anteparo, porém, encontrado o segundo nicol com seu plano de
polarização perpendicular ao do primeiro nicol, ele não o pode atravessar.
Fenômeno semelhante é obtido com uma corda em vibrações entre
duas fendas paralelas e entre duas fendas perpendiculares, como
indicamos na figura 122.

Aí vemos que as vibrações podem atravessar fendas paralelas, mas não podem
atravessar fendas perpendiculares e, esta semelhança nos leva a considerar
os cristais constituídos por fendas formadas pela própria rede cristalina.

Quando as fendas são paralelas, a luz atravessa o analisador, porém, se estas
fendas forem perpendiculares, a luz não o atravessa. Denominamos posição
de nicóis paralelos aquela em que os planos de polarização dos dois nicóis
são paralelos e permitem a passagem da luz, ao passo que na posição de
nicóis cruzados os dois planos de polarização são perpendiculares e a luz
não atravessa o analisador. A experiência mostra que os nicóis são ótimos
polarizadores e analisadores, motivo pelo qual são, em geral empregados na
determinação do ângulo de rotação na polarização rotatória.

Figura 5.23: Analogia entre polarização da luz em nicóis e de cordas em fendas.

Este é o primeiro caso em que Gomes Filho faz uma analogia em que co-
necta uma situação concreta e visualizável (movimento de cordas em fendas)
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com um conceito abstrato (polarização da luz). Além disso, ao contrário das
duas primeiras que foram apenas mencionadas a título de exemplificação,
nesta o autor utiliza a situação descrita aos alunos para construir um conhe-
cimento novo. A comparação foi feita utilizando esquemas e destacando-se os
pontos de similaridades entre os sistemas sem considerações sobre possíveis
dessemelhanças entre as situações.

5.5.1.0.5 Analogia entre a lei da gravitação universal e a lei de
Coulomb - Nos parágrafos denominados “ações entre cargas elétricas” e
“verificação da lei de coulomb”, o autor faz a analogia explícita entre a lei de
Coulomb e a lei de Newton da gravitação universal por meio de uma única
frase:

A experiencia permitiu que Coulomb estabelecesse a lei que tem o seu nome
e o seguinte enunciado: A força que um ponto eletrizado exerce sobre o outro
ponto também eletrizado, é diretamente proporcional às suas massas elétricas
e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois pontos.
Vemos pelo enunciado desta lei de Coulomb, muito semelhante à lei de
Newton, que ela pode ser indicada pela fórmula:F = QQ′

d2 , sendo Q e Q′ as
massas elétricas dos pontos, d a distância entre eles, F a força que um exerce
sobre o outro e E uma constante que depende das unidades e do meio em
que se acham os pontos eletrizados. Quando as massas elétricas são medidas
em U. Es. Q, a distância em cm e a força em dinas, a constante fica igual a
1 no vácuo, do que resulta para corpos no vácuo:

A lei de Coulomb é a mais importante das leis da eletrostática.

(GOMES FILHO, 1949, p. 209)

Em relação às leis, o autor só faz considerações de que elas são “muito se-
melhantes”. Não são explicitadas as diferenças ou as similaridades entre as
interações sobre as quais se faz a comparação. Neste prisma, um maior escla-
recimento do autor poderia ser proveitoso aos alunos no sentido de elucidar
que o termo “massa elétrica”, assim como o termo “espelho” mencionado
na analogia entre luz e som, trata-se de uma metáfora e nenhuma relação
de causalidade tem com a massa dos corpos; sendo o termo, possivelmente,
originado a partir desta analogia.
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5.5.1.0.6 Analogia entre a lei de Coulomb para a eletricidade e
para o magnetismo - Na sequência dos conteúdos o autor introduz o
conceito de “massa magnética” fazendo a analogia entre as leis de Coulomb
para a eletricidade e para o magnetismo, excluindo a evidente lei da atração
gravitacional de Newton. Assim como na comparação anterior, o autor a faz
em uma única frase, sem ressaltar diferenças e similaridades sobre as formas
de apresentação da lei para cada caso de campo (gravitacional, elétrico ou
magnético):

Os estudos experimentais mostram que a ação entre dois polos magnéticos é
inversamente proporcional ao quadrado da distância, sendo este o enunciado
da lei de Coulomb, análoga à já conhecida para as ações entre massas
elétricas. A lei permite permite escrever: F = k 1

d2 e, como uma quanti-
dade proporcional a duas outras é proporcional ao produto destas, também
podemos associar esta lei com a estabelecida no parágrafo anterior
e escrever a seguinte fórmula de Coulomb: f = 1

µ
mo.m
d2 , em que µ

é uma constante denominada permeabilidade magnética e que depende do
meio e do sistema de unidades. As unidades obtidas quando fazemos µ = 1
para o vácuo, formam um sistema de unidades denominado sistema CGS
eletro-magnético, que tem como unidades fundamentais as unidades C.G.S.
e mais a unidade de permeabilidade magnética que corresponde a µ = 1 no
vácuo. Assim caracterizado o sistema CGS eletromagnético, a unidade da
massa magnética neste sistema tem símbolo U. Em. Ma, e corresponde à
definição dada no parágrafo anterior, pois, a fórmula de Coulomb aplicada
a duas massas magnéticas iguais no vácuo dá F = m2

d2 e m = d
√
f , logo,

1U.Em.Ma = 1cm
√
dina.

(GOMES FILHO, 1949, p. 236)

Mais uma vez o autor recorre a uma analogia explícita, sem recursos
visuais em que mais parece mencioná-la a título de exemplificação do que
construir novo conhecimento.

5.5.2 Comentários sobre as analogias do livro de Go-
mes Filho

Ao todo, encontramos seis analogias presentes ao longo das três obras de
Francisco Alcântara Gomes Filho: a analogia entre o sistema solar e o sistema
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atômico, entre o momento de inércia e a massa, entre fenômenos luminosos e
sonoros e entre as leis da gravitação universal de Newton e a lei de Coulomb
para a eletrostática e entre esta e a lei de Coulomb para o magnetismo.

De modo geral, todas as analogias são adequadas aos fins a que se desti-
nam a nosso ver. No entanto, parece ser uma característica em comum da
maior parte delas que elas não relacionam um conhecimento prévio e con-
creto com outro mais complexo a ser compreendido. Elas relacionam um
conhecimento científico abstrato com outros também abstratos. Onde, para
o autor, fica claro se tratar de uma comparação, ao aluno esta evidência
não se apresenta devido à não-familiaridade com o conceito a ser ensinado
podendo levá-lo a acreditar em uma relação de causalidade entre os dois
domínios. Isso faz com que o autor precise explicitar ainda mais as dife-
renças e semelhanças entre as características do dominío conhecido para o
conceito-alvo a fim de que as delimitações entre um sistema e o outro se
mantenham claras. Além disso, este mapeamento dos aspectos em comum
dos sistemas apresentados serve não só para se conhecer melhor as particu-
lardades do conceito-alvo, como também para revisitar aspectos esquecidos
ou negligenciados do domínio conhecido, desde que ressaltados os pontos em
que as analogias não se mantêm. As maneiras pelas quais este mapeamento
deve ser feito vai ao encontro da abordagem seguida pelo autor em duas das
seis analogias apresentadas; deve apresentar-se tanto por meio de palavras
quanto por meio de representações pictóricas, de modo a não se preterir uma
em função da outra, mas a complementarem-se.

Um último comentário em relação às escolhas do autor remete a uma
pequena omissão em sua obra em que poderia ter sido feito um comentário
mais específico. Referimo-nos ao fato de o autor não mencionar o motivo por
que toda vez em que surge a expressão “intensidade de”, na sua obra, ela se
manifestar pela forma de uma lei do inverso do quadrado da distância. Isto
ocorre ao mencionar a equação da intensidade de um som num ponto; ao
enunciar a lei de Kepler para o iluminamento de um ponto e ao apresentar as
equações que quantificam os campos gravitacional, elétrico e magnético em
um ponto do espaço. O que todas as equações regidas por essa lei têm em
comum é a ideia de “fonte” associada a elas: fonte de som, fonte de luz ou
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fonte de campo (gravitacional, elétrico ou magnético). O fato de todas essas
leis poderem ser explicadas por uma lei do inverso do quadrado da distância
significa que todas obedecem ao mesmo “modelo mental” de que uma fonte
emite um sinal linearmente e que não é perdido com a distância. Explicitar
esta ideia aos alunos talvez servisse ao mesmo tipo de analogia que o autor
se propôs a fazer no seu livro: relacionar comportamentos abstratos entre
sistemas físicos, mas de maneira que permita aos alunos revisitarem-nos em
muitas situações diferentes.

5.5.3 Coleção Física Ciclo Colegial - Aníbal Freitas

Na coleção de Aníbal Freitas as anlogias aparecem em número muito maior.
Ao todo foram encontradas dez analogias no decorrer das três obras: a ana-
logia entre a temperatura e o nível de um líquido, entre uma corrente de
água e o fluxo de calor, entre o átomo e o sistema solar, entre um circuito
hidráulico e um circuito elétrico, entre o potencial elétrico e nível de água em
vasilhas, entre fenômenos sonoros e luminosos, entre o potencial elétrico e o
potencial gravitacional, entre o funcionamento de um solenóide e um ímã,
entre o spin de um ímã e uma folha de papel e, finalmente, entre descarga
de condensadores e vasos comunicantes. Todas essas analogias encontram-se
entre o segundo e o terceiro livro de Freitas

5.5.3.0.1 Relação entre temperatura e nível de um líquido - Ao
explicar o conceito de temperatura dos corpos, o autor usa uma analogia
concreta relacionando-o ao nível de um líquido no interior de um vaso:

A temperatura é, a certo aspecto, comparável ao nível dos líquidos. É o nível
que nos permite perceber a existência de um líquido em um vaso. De modo
análogo, é a temperatura que torna perceptível o calor dos corpos.
Poder-se-ia dizer, pois, que a temperatura é o nível calorífico dos corpos.

Dois vasos que contêm líquidos em níveis diferentes, postos em comunicação
tendem a igualá-los: o líquido passa do vaso de nível mais alto para o de
nível mais baixo. De modo semelhante, dois corpos em temperaturas
diferentes, postos em comunicação, tendem a igualar suas temperaturas, o
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mais quente se esfria e o mais frio se aquece, isto é, o mais quente cede calor
ao mais frio, como vimos no parágrafo 1o.

(FREITAS, 1947, p.11)

À parte a originalidade da analogia, não a entendemos como útil à com-
preensão da noção de temperatura. Além de trazer uma impropriedade cien-
tífica (calor como propriedade dos corpos), a interpretação da analogia leva
a uma concepção alternativa. Ao se representar a temperatura pelo nível
da água no recipiente e imaginá-la escoando de uma vasilha para outra, um
aluno pode inferir erroneamente que é a temperatura que flui entre corpos
quando estes têm temperaturas diferentes.

5.5.3.0.2 Relação entre uma corrente de água e o fluxo de calor
- Na seção segundo princípio da termodinâmica o autor atribui a Carnot a
analogia a uma corrente de água e o sentido do calor:

Carnot começou por estabelecer que “do mesmo modo que a água só
corre de um lugar para outro, quando há um desnivelamento no sentido do
movimento, o calor não passa de um corpo para outro se não quando este tem
temperatura mais baixa que o primeiro, e assim como o trabalho resultante
da queda de uma massa líquida é independente da natureza do líquido e
da forma da máquina (moinho, paleta, turbina ETC), suposta perfeita, a
mesma quantidade de calor, passando de uma temperatura T1 a outra T2,
produz sempre, nas máquinas perfeitas, o mesmo trabalho, qualquer que seja
o agente de transformação”.

(FREITAS, 1947, p.113)

O autor atribui a analogia a Carnot e a menciona apenas a título de
exemplificação, sem apresentar recursos visuais ou identificar diferenças en-
tre as situações propostas. Ao conjugar esta passagem com a anterior, a
ideia de que é a temperatura que passa de um corpo para outro é reforçada.
Pelo exemplo supostamente dado por Carnot, os níveis de água referem-se à
temperatura e a “água em movimento” passa a ser interpretada sob o termo
“calor”. Esta situação obscurece os conceitos e sugere que calor possa ser en-
tendido como “temperatura em movimento” ao invés de relacioná-lo à ideia
de energia.
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5.5.3.0.3 Analogia entre átomo e sistema solar - Ao falar sobre a
natureza dos fenômenos elétricos, compara a constituição do átomo com o
sistema solar:

[...] a eletricidade negativa é devida a uns corpúsculos, denominados elétrons
e que entram na constituição dos átomos. Estes são formados por um núcleo
material, eletrizado positivamente, em torno do qual gravitam11 os elétrons
como os planetas ao redor do sol. Os elétrons podem destacar-se dos
átomos e tornarem-se livres.

(FREITAS, 1947, p.125–126)

A analogia é feita de maneira explícita e parece ter como objetivo gerar
um “modelo mental” que contribua com a visualização da estrutura do átomo.
A exemplo de nossa crítica feita à abordagem de Gomes Filho, acreditamos
que Freitas devesse ter explicitado em mais algumas linhas as semelhanças e
diferenças entre os sistemas. A este respeito, o termo “gravitam”12 torna-se
especialmente confuso, uma vez que pode sugerir que é a força gravitacional
que mantém os elétrons sob influência do núcleo.

5.5.3.0.4 Analogia hidráulica para a corrente de um circuito elé-
trico - Esta parece ser a analogia com a qual o autor mais se compromete.
Ele a desenvolve ao longo de três páginas, chegando a mapear explicitamente
as semelhanças do domínio concreto ao conceito-alvo. Neste sentido, Freitas
faz uma comparação entre aspectos de um circuito de água para explicar a
ideia de corrente elétrica e outros conceitos na seção “analogia hidráulica”:

A comparação seguinte vai nos permitir dar uma ideia da corrente e dos
elementos de que ela depende.

Suponhamos que dois vasos V e V’, fig 82, que contêm um líquido em níveis
diferentes, são postos em comunicação por um tubo T e que uma bomba B
permite transportar o líquido de V’ para V, de modo a manter constante a
diferença de níveis entre os dois vasos.

Produz-se então uma circulação contínua do líquido pelo circuito formado
pelos vasos, o tubo T e a bomba.

11Grifo nosso.
12Ao invés de “orbitam”.
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Em toda seção deste circuito passará em cada instante a mesma porção do
líquido.

Figura 5.24: Analogia entre circuito hidráulico e cirtuito elétrico.

A diferença de eletrização apresentada pelos polos de um gerador é com-
parável até certo ponto à diferença de níveis dos líquidos dos vasos V e
V’, por isso, quando se estabelece, por meio de um fio, a comunicação entre
os pólos de um gerador, fig 83, a eletricidade positiva passa por intermédio
do fio do polo positivo para o polo negativo e deste para o polo positivo, no
interior da pilha.

A energia consumida pelo gerador é que permite manter os estados diferentes
de eletrização dos polos. A fonte desta energia é comparável à bomba
rotativa que mantém a diferença de níveis no exemplo que nos serviu de
termo de comparação.

O fio que liga os dois polos do gerador e que corresponde ao tubo T é o
reóforo.

O trajeto feito pela eletricidade positiva do polo positivo para o negativo
no reóforo e do negativo para o positivo, no interior do gerador, constitui
o circuito elétrico. O quadro a seguir resume as comparações que
acabamos de estabelecer.
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Figura 5.25: Mapeamento das características em comum de ambos os domínios.

(FREITAS, 1947, p.129–131)

Em outra seção intitulada “Intensidade da corrente” o autor retoma a
analogia em questão para explicar de maneira implícita a ideia de resistência
elétrica13:

A massa líquida que atravessa uma seção do condutor, no exemplo citado, fig
82, além de depender da diferença de níveis, que condiciona a velocidade do
escoamento, está também sujeita à resistência que o tubo oferece à passagem
do líquido. Não só a seção do tubo, como os atritos das moléculas líquidas
contra as paredes destes, diminuem a velocidade do escoamento.

O escoamento da eletricidade no circuito depende também de uma certa
resistência oferecida à corrente pelos condutores que o constituem.

É devido a essa resistência que os fios percorridos por uma corrente elétrica
se aquecem.

(FREITAS, 1947, p.131–132)

A analogia em questão, como conduzida pelo autor, é a que mais aproxima-
se ao modo sugerido pela literatura. Nela, Freitas mapeou as características
compartilhadas por ambos os sistemas, apoiou-se em recursos visuais e, a
julgar pela redação “comparável até certo ponto”, reconhece que a analogia
entre os sistemas não é perfeita.

Embora não queiramos sugerir que estamos julgando a abordagem de
Freitas sob o auspício de pesquisas recentes, esta analogia específica já foi

13Apesar de o nome da seção ser “intensidade da corrente”, acreditamos estar a ideia
mais conectada ao conceito de resistência elétrica.
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suficientemente debatida pela literatura e alguns comentários se fazem úteis
à nossa análise. Alguns autores (TREAGUST, HARRISON, 2006, p. 18)
colocam-se contra a ideia de “uma-analogia-ensina-tudo14” em detrimento
de uma abordagem que forneça ao aluno um “menu de analogias”. Este
tratamento, segundo os autores, “fornece ao aluno uma escolha ontológica e
epistemológica” uma vez que eles podem escolher a analogia que mais lhes
agrada para lidar com a dificuldade do problema. Outros autores (TENNEY,
GENTNER, 1985, p. 316), contudo, destacam a utilidade desta analogia em
função da familiaridade dos alunos com o domínio-base.

Nossa posição, no entanto, alinha-se mais àquela seguida pelo autor em
seu livro. Ao apresentar uma única analogia que consiga mapear o maior
número possível de elementos, menos os alunos são confrontados com situa-
ções em que sejam levados a se perguntar sobre “qual situação é a correta?”.
A compreensão de uma analogia é um processo mental complexo e deixar a
critério do aluno qual escolher parece ser uma abordagem que mais tende a
reforçar a complexidade da situação do que a diminui-la.

Além disso, a menção explícita às diferenças entre esses circuitos consti-
tui uma boa oportunidade de se evitarem as concepções alternativas a que
Duit (1991, p.657)15 se refere. A título de exemplo, citamos duas das dife-
renças mais importantes entre esses esquemas: no circuito hidráulico a água
é fornecida pela fonte, enquanto no elétrico os elétrons já “estão lá”; no cir-
cuito hidráulico, o rompimento de um tubo gera o vazamento da “corrente
de água”, enquanto no elétrico a corrente cessa completamente.

5.5.3.0.5 Analogia entre potencial elétrico com o conceito de tem-
peratura e com vasilhas contendo água - O autor retoma a ideia de
que a temperatura possa ser representada pelo nível de líquido em uma vasi-
lha e remonta essa ideia ao conceito de potencial elétrico na seção “Diferença
de potencial. Força eletromotriz”:

1) Os corpos eletrizados possuem um estado particular de eletrização que lhes

14Em inglês: one-analogy-teaches-all; referindo-se a uma analogia que abarca todas as
ideias/conceitos de um fenômeno.

15Transcrição citada na página 120 deste trabalho.
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permite transmitir sua eletricidade a outro corpo com o qual sejam postos em
comunicação. Este estado, que se chama potencial do corpo, é comparável à
temperatura dos corpos aquecidos. O potencial caracteriza o estado elétrico
de um corpo como a temperatura, seu estado calorífico.

Compara-se também o potencial ao nível de um líquido em um reservatório.

Assim como a diferença de temperatura de dois corpos permite a passagem
do calor do mais quente para o mais frio, a diferença de níveis dos líquidos
em dois reservatórios determina o escoamento do líquido do nível mais alto
para o mais baixo, assim também é a diferença de potencial de dois corpos
eletrizados que permite a passagem da eletricidade do potencial mais alto
para o mais baixo.

Convencionou-se que os corpos eletrizados positivamente têm potencial mais
elevado que os eletrizados negativamente e que o potencial do solo é igual a
zero.

A diferença de eletrização entre os polos dos geradores é uma diferença de
potencial. O polo positivo tem potencial superior ao do polo negativo.

(FREITAS, 1947, p.132)

Outra analogia neste mesmo sentido é apresentada ao fazer a associação de
geradores em série e paralelo :

[...] Três são os modos por que se podem reunir os geradores de corrente: em
série ou tensão, em bateria ou em superfície e mista. 1a Associação em série
ou em tensão. Consiste este modo de associação em ligar o polo negativo
de cada gerador com o positivo do outro fig 95. A diferença de potenciais
dos extremos da série é igual à soma das diferenças de potenciais de cada
elemento.

Figura 5.26: Geradores em série.

e então o autor retoma implicitamente a analogia já apresentada
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Para melhor compreender este fato, suponhamos que se possui um certo
número de recipientes contendo um líquido cujo nível está à altura de um
metro. Se supusermos esses vasos de modo que o nível superior de cada um
corresponda ao nível inferior do outro, como mostra a fig. 96, a diferença dos
níveis extremos será igual à soma das diferenças de níveis parciais. Na figura
96, que representa a reunião de 4 destes recipientes, a diferença de níveis é
de quatro metros.

Figura 5.27: Analogia entre geradores em série e vasos de água empilhados.

Se se ligasse o nível superior desses vasos ao níveis inferior, e se produzisse
a circulação do líquido, este teria de vencer não só a resistência do tubo de
comunicação, mas também a resistência oferecida por cada um dos vasos.

Assim, a corrente produzida na associação em série tem também de vencer.
Além da resistência exterior do circuito, uma resistência interior igual à soma
das resistências de cada gerador.

Designando por e a força eletromotriz, por r a resistência de cada gerador e
por n o numero destes, a força eletromotriz do conjunto é ne e a resistência
total, nr. Se a resistência do fio condutor for R, a intensidade I da corrente
produzida pela associação é fornecida pela fórmula I = ne

r+Rn de acordo com
a lei de Ohm. A intensidade da corrente será máxima quando o denominador
da fração acima for mínimo, o que se dará quando R = rn de onde r = R

n . A
corrente terá, pois, intensidade máxima quando a resistência interior de cada
elemento for uma fração da resistência exterior. Haverá, pois, vantagem em
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empregar este modo de associação dos geradores quando a resistência exterior
do circuito for muito maior que a resistência interior de cada elemento.

(FREITAS, 1947, p. 145–146)

A continuação da analogia é feita pela introdução da associação em paralelo
das baterias:

2a Associação em bateria ou em superfície. Consiste este modo de associação
em reunir todos os polos do mesmo nome dos geradores. A reunião dos polos
positivos parciais constitui o polo positivo da associação e a reunião dos polos
negativos o polo negativo do conjunto, fig. 97. A diferença de potenciais dos
polos assim obtida será igual à que possuía um só gerador. A resistência
interior é, porém, igual ao quociente da resistência de cada gerador pelo
número deles.

Figura 5.28: Analogia entre geradores em paralelo e nível da água em vasos comunican-
tes.

Comparemos estes geradores a vasos que contenham um líquido cujos níveis
estejam à mesma altura. Se se reunirem estes vasos pela parte inferior, a
diferença total de níveis não variará, fig. 98.

Se se estabelecesse uma circulação do líquido por estes vasos, a resistência
inferior seria menor que a apresentada por um vaso só, porque o líquido
poderia passar por todos eles ao mesmo tempo.

Designando por e a força eletromotriz de cada gerador associado, por r a
resistência de cada um, por n o número deles, a resistência interior do con-
junto será r

n . Supondo ser R a resistência exterior do circuito, a intensidade
I da corrente obtida será fornecida pela fórmula:

I = e
r
n +R

.

Esta intensidade será máxima quando r + Rn for mínimo, o que se verifica
quando
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Rn = r

ou

R = r

n
.

Deve, pois, empregar-se este modo de associação dos geradores quando se
tiver de vencer uma resistência exterior muito inferior à resistência inferior
de cada elemento.

(FREITAS, 1947, p.146–147)

em seu livro terceiro, Freitas repete a analogia

2) Costuma comparar-se o potencial de um condutor ao nível dos
líquidos nos reservatórios que os contêm. Percebe-se a presença de um
líquido em um reservatório pela apreciação da altura do seu nível nesse re-
servatório. O que permite a passagem de um líquido de um reservatório para
outro é a diferença de níveis entre um e outro. Devido a esta comparação,
dá-se algumas vezes ao potencial elétrico o nome de nível elétrico.
Dois condutores terão, pois, o mesmo nível elétrico quando apresentarem o
mesmo potencial e níveis elétricos diferentes quando tiverem potenciais di-
ferentes. Se se estabelecer a comunicação entre dois reservatórios de níveis
diferentes eles tendem a igualar seus níveis. Do mesmo modo a comunica-
ção de dois condutores que apresentam uma diferença de potenciais, produz
igualação destes. Num e noutro caso fornece-se sempre um trabalho ao meio
exterior.

[...]

5) Assim como o nível de um líquido é o mesmo em todos os pontos de um
recipiente, qualquer que seja sua forma, o potencial de um condutor tem o
mesmo valor em todos os seus pontos, quer sejam estes tomados no interior
quer no exterior do condutor e qualquer que seja a forma destes. É o que se
verifica estabelecendo, por meio de um fio fino, a comunicação de qualquer
ponto do condutor eletrizado com um eletroscópio de folhas: o afastamento
das folhas é o mesmo, qualquer que seja o ponto considerado.

(FREITAS, 1949, p.258 )

e, mais uma vez, compara o potencial elétrico com o conceito de temperatura
no terceiro livro:
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A exemplo do que se faz na medida das temperaturas, costuma-se, na
avaliação do potencial, tomar um ponto de referência, a que se dá o valor zero.
O potencial tomado para o zero é o do solo. Convencionou-se que os corpos
eletrizados positivamente têm potencial superior ao do solo e os eletrizados
negativamente potencial inferior. De acordo com esta convenção o potencial
de um corpo eletrizado é igual numericamente ao trabalho produzido pelo
deslocamento da unidade de massa elétrica positiva desse corpo ao solo,
qualquer que seja o caminho seguido. (FREITAS, 1949, p.259 )

Além da ideia de “capacidade elétrica”

O potencial de um condutor depende não só da massa elétrica deste como
também de um outro fator que varia de um condutor para outro. Se se
comunicar a mesma massa elétrica a condutores diferentes, cada um deles
adquirirá um potencial determinado, do mesmo modo que se se colocar
a mesma quantidade de um líquido em vasos semelhantes e de capacidades
diferentes, a altura do nível variará conforme a capacidade do vaso. Por
analogia, dá-se ao fator de que depende o potencial dos condutores, quando
se lhe comunica a mesma carga elétrica, o nome de capacidade elétrica. Esta
capacidade não depende da massa do condutor, mas somente da forma e das
dimensões de sua superfície exterior. Define-se a capacidade elétrica de um
condutor pela quantidade de eletricidade que se torna necessário comunicar
a este condutor para que seu potencial se eleve uma unidade.

(FREITAS, 1949, p.272 )

Essas passagens dos livros de Aníbal Freitas sugerem um comprometi-
mento por parte deste autor com o raciocínio analógico. A comparação entre
o potencial elétrico e o nível de água de vasos já fora feito no circuito hi-
dráulico e os exemplos dados mostram a preocupação do autor em revisitar
a analogia em muitos momentos distintos. Assim como nos outros casos, um
mapeamento das características positivas (aspectos em comum) e negativas
(aspectos em que as situações diferem) dos sistemas enriqueceria a compara-
ção.

5.5.3.0.6 Analogia entre fenômenos sonoros e luminosos - Freitas
apresenta as mesmas analogias para os fenômenos de reflexão e refração do
som e da luz que as apresentadas no livro de Francisco Alcântara Gomes
Filho. No entanto, sua analogia não é explícita como a daquele autor:
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O movimento vibratório sonoro se reflete quando encontra uma superfície
rija. A reflexão do som obedece às duas leis seguintes que já foram de-
monstradas racionalmente e de um modo geral para todos os movimentos
ondulatórios. 1a o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo
plano. 2o o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão . Estas leis
podem demonstrar-se experimentalmente das maneiras seguintes: a) Dois
espelhos parabólicos idênticos são colocados um diante do outro, de modo
que seus focos fiquem na mesma linha horizontal, fig 74

Figura 5.29: Analogia reflexão do som e da luz na obra de Freitas.

Suspende-se no foco de um deles um relógio de bolso e adapta-se no foco
do outro o pavilhão de uma corneta acústica. Aplicando o ouvido na extre-
midade desta, percebe-se nitidamente o ruído do relógio. Este fato é uma
consequência da reflexão do som: os raios sonoros partidos de F incidem no
espelho e, como a normal à parábola é bissetriz do ângulo formado pelo raio
vetor (raio incidente no caso atual) e a paralela ao eixo, o raio refletido toma
a direção desta paralela. Todos os raios emanados de F são assim refletidos
paralelamente ao eixo FF’ e incidem no segundo espelho para serem de novo
refletidos e convergirem em F’.

e para a refração:

Ao passar de um meio para outro o som muda de direção, produzindo o
fenômeno da refração sonora. É o que mostra a experiência de Sondhauss:
unem-se por sua base, com o auxilio de um aro metálico, duas calotas de
colódio iguais e enche-se o espaço compreendido entre elas com o gás carbô-
nico (fig 76). Coloca-se então um relógio na direção do eixo da lente assim
obtida. Há do outro lado do aparelho e sobre mesmo eixo, um ponto em
que se percebe com nitidez o ruído do relógio, porque os raios sonoros , ao
atravessarem a lente de colódio, mudam de direção e vão concentrar-se no
ponto mencionado.
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Figura 5.30: Analogia refração do som e da luz na obra de Freitas.

Os comentários feitos a respeito da mesma analogia (pág. 166–167 deste
trabalho) são extensíveis à abordagem de Freitas. É curioso dizer que, assim
como o outro autor, este refere-se à superfície de reflexão do som com o termo
“espelho”; parecendo negligenciar que é justamente o formato da superfície
de reflexão a característica determinante para que o fenômeno ocorra.

5.5.3.0.7 Analogias entre o potencial elétrico e o potencial gra-
vitacional - Na seção “noção de potencial de um condutor eletrizado”, o
autor faz um paralelo de maneira explícita com o potencial gravitacional:

3) Pode-se comparar o potencial elétrico com o potencial devido à
gravidade. Um corpo de certa massa, suspenso acima do solo, possui uma
quantidade de energia potencial tanto maior quanto mais altamente estiver
colocado. De modo idêntico, uma determinada massa elétrica possui uma
quantidade de energia tanto maior quanto mais elevado for seu potencial.
Avalia-se a energia potencial do corpo suspenso pelo trabalho produzido por
ele ao cair. O potencial elétrico de um condutor pode também ser avaliado
pelo trabalho realizado por ele ao perder sua carga elétrica. A elevação de
um corpo a certa altura exige um dispêndio de trabalho que é restituído ao
meio quando o corpo cai. Do mesmo modo, a eletrização de um condutor
exige consumo de trabalho, que fica sob a forma de potencial elétrico e que
é restituído ao meio, quando o condutor se descarrega.
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(FREITAS, 1949, p.258)

Apesar de a comparação ser feita em um parágrafo e sem o apoio de
recursos visuais, julgamo-la apropriada ao nível de escolaridade ao qual se
destina. Por mais que ela relacione dois conceitos físicos abstratos, as seme-
lhanças entre os conceitos concorrem para que, ao ser introduzido um deles,
as características do outro também sejam revisitadas. Neste caso, devido à
grande semelhança entre os domínios analisados, talvez se fizesse mais urgente
a necessidade de se apontar as diferenças entre as situações apresentadas.

5.5.3.0.8 Analogia entre o funcionamento de um solenóide e um
ímã - Na seção “solenóide”, Aníbal destaca de maneira explícita as seme-
lhanças entre o comportamento de ímãs e solenoides:

Um solenoide é constituído por um fio enrolado em hélice, cujas espiras
iguais e isoladas umas das outras têm seus planos sensivelmente paralelos e
são percorridos pela mesma corrente. De acordo com o paragrafo anterior,
um solenoide pode ser assimilado a uma associação de lâminas magnéti-
cas, cujas faces do mesmo nome acham-se voltadas para o mesmo lado. Se
se produzir o espectro magnético de um solenoide verifica-se que ele apre-
senta uma grande analogia com o espectro de ímã que tivesse as mesmas
extremidades que o solenoide, fig. 273.

Figura 5.31: Funcionamento do solenóide.

Observar-se-á mais que as linhas de força no interior do solenoide são parale-
las, exceto nas extremidades. Isso indica que o campo é uniforme no interior
do solenoide.
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As linhas de força saem do solenoide pela face esquerda das correntes circu-
lares e entram pela face direita.

2) A analogia dos solenoides com os ímãs não está apenas na dispo-
sição das linhas de força. Se suspendermos um solenoide a um suporte, de
modo que ele possa girar livremente em torno de um eixo, fig. 274, verifica-se
que ele se orienta de modo que seu eixo fica paralelo ao meridiano magnético
e a face esquerda de suas espiras volta-se para o Norte.

Figura 5.32: Interação entre solenóide e ímã.

O solenoide se orienta, pois, como um ímã que tivesse para polo
Norte a face esquerda da espira terminal e para polo Sul a face
direita. Aproximando-se o polo de um ímã do polo do mesmo nome de um
solenoide móvel, há repulsão. Produz-se, ao contrário, atração, quando se
aproximam os polos de nomes contrários do solenoide móvel e de um ímã.
Fenômenos análogos seriam observados se se aproximasse um solenoide fixo,
de um ímã móvel em torno de um eixo.

A analogia utilizada, ao contrário das comparações entre o átomo e o
sistema solar ou entre o potencial elétrico e vasos de líquidos, parece ter
caráter muito mais explanatório do que descritivo. Esta posição se confirma
quando o autor retoma a analogia para sugerir a origem da propriedade
magnética na seção seguinte intitulada “teoria do magnetismo de Ampère”.

5.5.3.0.9 Relação entre spin e uma folha de papel - A penúltima
analogia trazida no livro de Aníbal diz respeito ao comportamento entre
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solenóides e ímãs e de onde proviria a propriedade magnética destes. A esse
respeito, o autor afirma:

Devido à analogia entre os ímãs e os solenoides , Ampère formulou
uma hipótese segundo a qual as moléculas dos corpos magnéticos seriam
percorridas por correntes circulares que as tornavam pequenos solenoides
elementares.

Antes da magnetização os solenoides moleculares estão orientados em todas
as direções, de modo que suas ações se neutralizam.

A magnetização teria por efeito orientá-los no mesmo sentido, de modo que
suas ações se juntassem produzindo um efeito apreciável.

2) No interior do ímã cada corrente elementar se encontra, de todos os lados,
em presença de correntes de sentidos tais que se neutralizam (fig 275 (a))
Não se dá o mesmo na superfície exterior. Aí as correntes moleculares têm
todas a mesma direção e as coisas se passam como se não houvesse senão
uma corrente, circulando no mesmo sentido ao redor do ímã e em todo o seu
comprimento.

Figura 5.33: Analogia que fornece a interpretação da origem do campo magnético nos
ímãs.

Isto explica o fato de as propriedades magnéticas se manifestarem apenas na
camada superficial do ímã. Para um observador que olhe de frente o polo
Norte de um ímã, as correntes circulam no sentido contrário ao do movimento
das agulhas de um relógio, fig 275 (b). Se o observador olhar o polo sul o
sentido da corrente é o mesmo que o do movimento das agulhas dos relógios,
fig 275 (c). Daí também a explicação da impossibilidade de se separar o polo
Norte de um ímã do polo Sul. Os polos são comparáveis às duas faces de
uma folha de papel. É impossível por isso separar o polo Norte do polo Sul,
do mesmo modo que não se poderia obter uma folha sem verso.

(FREITAS, 1949, p. 309)
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De maneira explícita e apoiada por figuras, o autor conecta o conceito
abstrato a um ente concreto. Esta comparação, feita apenas a título de
inteligibilidade de uma característica do spin (sua orientação), talvez seja
a única que não demande16 um mapeamento das características positivas e
negativas dos sistemas.

5.5.3.0.10 Relação entre descarga oscilante e vasos comunicantes -
A última analogia do livro de Aníbal Freitas refere-se à comparação entre a
descarga oscilante em um condensador e uma situação imaginável a respeito
de vasos comunicantes. Nela, o autor explica como a imagem da descarga de
um condensador não possui o aspecto de uma faixa uniforme de brilho, mas
de traços alternadamente espessos e finos - devido ao fato de a descarga não
ser contínua. Para ilustrar esse comportamento, o autor menciona a seguinte
situação:

2) O que se verifica nos condensadores é comparável ao seguinte: supo-
nhamos que dois reservatórios A e B, fig 319, em comunicação por um tubo
munido de torneira, contêm água em níveis diferentes. Se se abrir ligeira-
mente a torneira, de modo a permitir a passagem por ela de uma pequena
porção do líquido, os níveis nos vasos atingem lentamente sua porção de
equilíbrio, sem oscilação. Abrindo-se, porém, brusca e totalmente a torneira,
a massa d´água dos vasos executa uma série de vaivéns até atingir a posição
definitiva de equilíbrio. O líquido, não encontrando resistência no condutor,
oscila entre os dois vasos.

Figura 5.34: Comparação entre a descarga oscilante em geradores e um líquido oscilando
em vasos comunicantes.

16E, neste caso, nem faça sentido!
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(FREITAS, 1949, p. 349–350)

5.5.4 Comentários sobre as analogias do livro de Aní-
bal Freitas

Há na obra de Aníbal Freitas um maior comprometimento com o raciocínio
analógico do que aquele presente na obra do outro autor. Isto pode ser depre-
endido pelo número de analogias trazidas nesta coleção (dez, no total), nas
recorrências frequentes a comparações feitas em outros volumes/momentos e
no caráter concreto destas. Enquanto Gomes Filho baseia suas comparações
entre conceitos científicos abstratos, Aníbal apoia-se em recursos visuais e
em situações concretas como correspondendo ao domínio base.

De modo geral17, julgamos as analogias apropriadas aos fins a que se
destinavam. À semelhança da crítica feita a Gomes Filho, entendemos que
este autor também devesse explicitar as diferenças e semelhanças encontrados
em cada caso analisado, a exemplo da analogia feita a respeito dos circuitos
hidráulico e elétrico.

5.6 A presença de concepções alternativas nas
coleções

A identificação das concepções alternativas trazidas nas coleções tem grande
relevância ao nosso estudo. Avaliar como elas são apresentadas nos livros nos
serve de subsídio para compreender não só como elas podem ser originadas,
mas como podemos proceder a fim de que não sejam reforçadas. Identificamo-
las em maior ou menor grau nas duas coleções. É importante salientar que
a exposição destas impropriedades neste trabalho não é feita de maneira a
determinar “qual livro é o mais correto” do ponto de vista científico; nosso
intuito é usá-las a nosso favor no sentido de investir em abordagens que
possam vir a mitigar algumas dessas concepções equivocadas que parecem

17Com exceção daquelas que sinalizamos no texto como sendo possíveis fontes de con-
cepções alternativas.
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atemporais no ensino e aprendizagem da Física.

5.6.1 Física para as séries do curso colegial - Francisco
Alcântara

Na obra de Gomes Filho encontramos imprecisões em níveis diferentes: im-
precisões terminológicas, palavras com sentidos diferentes sendo utilizadas
como sinônimos e algumas concepções espontâneas.

Destas últimas, presentes em menor escala, fomos capazes de encontrar
apenas uma no segundo livro sobre o conceito de calor.

Em seu livro, por ter um estilo mais academizado, o autor faz conside-
rações breves sobre os conceitos em questão partindo, em cada caso, para
demonstrações ou explicações matemáticas. No caso do conceito de calor,
Gomes Filho faz uma longa explanação sobre as diferenças entre as ideias de
“calor” e temperatura” afirmando que:

Experimentalmente podemos por em evidência a diferença entre temperatura
e quantidade de calor, tomando duas bolas de ferro, uma pequena e outra
grande à mesma temperatura, que deve ser bem elevada (por exemplo, am-
bas à temperatura em que se tornam rubras). Mergulhando a bola pequena
numa bacia com água fria, conseguimos uma pequena elevação da tempera-
tura desta água, ao passo que a bola grande, mergulhada na mesma água,
pode provocar a sua ebulição [em nota de rodapé complementa: “Depen-
dendo da quantidade de água e da temperatura inicial em que ela se ache”].
Daí concluímos que, conquanto ambas as bolas se achem à mesma tempera-
tura, a bola grande possui uma quantidade de calor capaz de fazer ferver a
água considerada, enquanto que a bola pequena mal consegue produzir um
aquecimento. Como as temperaturas são iguais, e as quantidades de calor
não o são, fica patenteada a nítida diferença entre temperatura e quantidade
de calor.

Apesar da clareza de seu exemplo, o autor confunde as grandezas “calor”
e “capacidade térmica”. Este tratamento sugere, a exemplo da abordagem de
Freitas na seção 5.5.3.0.1. deste capítulo, que o calor seja uma propriedade
das substâncias em questão.
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5.6.2 Física ciclo colegial de Aníbal Freitas

Assim como na de Gomes Filho, podemos identificar na obra de Aníbal Frei-
tas impropriedades científicas em níveis diferentes. Palavras iguais sendo
utilizadas com sentidos diferentes na mesma sentença sem explicitá-los; uni-
dades sendo utilizadas de maneira errônea como que sugerindo uma sinoní-
mia entre conceitos18 e, finalmente, conceitos sendo apresentados de maneira
equivocada.

A respeito desses últimos, verificamos que eles se passam com maior re-
presentatividade na introdução ao conceito de força de atrito e nas aplicações
da terceira lei de Newton. Abaixo trazemos alguns comentários sobre estas
ocorrências.

5.6.2.1 Concepções sobre a força de atrito

No primeiro livro de Freitas encontramos algumas impropriedades científicas
na seção correspondente à força de atrito. Para melhor analisá-las, iremos
transcrever a seção em sua integralidade e comentar os trechos em que esses
equívocos aparecem.

1) Um corpo C apoiado sobre um plano horizontal rugoso, fig. 75, está
sujeito a uma única força que é seu peso P . Este atua verticalmente e é
neutralizado pela resistência do plano. Se se aplicar ao corpo uma força F
paralela ao plano dever-se-ia produzir imediatamente um deslocamento do
corpo qualquer que fosse o valor da força. Isso, entretanto, só se verifica se a
força tiver uma certa intensidade. Tudo se passa como se uma força fa igual
ao valor mínimo de F atuasse em sentido contrário desta.

18Como exemplo, no primeiro livro, o autor se refere à grandeza pressão utilizando
as unidades “quilo”, “quilograma” e “quilograma-força” (1946, p.3-5) e à grandeza peso
utilizando unidade de massa (1946, p.9–10). Nas seções destinadas às definições formais
dessas grandezas e de suas respectivas unidades o autor as apresenta corretamente, mas
em muitas ocasiões e exemplos ao longo do livro estas unidades são usadas de maneira
equivocada, podendo gerar uma interpretação por parte do aluno de que estes conceitos
são intercambiáveis.
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Figura 5.35: Corpo sob a ação de forças.

O texto que precede a fig. 75 (Figura 5.35) e a imagem retratada parecem
referir-se a situações diferentes. Enquanto o texto afirma só ter uma força
agindo sobre o corpo C, o diagrama mostra a ação de três forças diferentes
sobre o bloco. Além disso, o trecho acima afirma que o peso do bloco é
neutralizado pela resistência do plano, a qual não é representada no esquema.

Dá-se à força fa o nome de força de atrito e ela só se manifesta quando
o corpo se põe em movimento, opondo-se a este. As forças desta espécie
chamam-se resistências passivas.

Ao iniciar-se o movimento a força de atrito é maior que depois que o movi-
mento se inicia.

O atrito que se desenvolve pelo deslocamento de um corpo paralelamente a
um plano é o atrito de escorregamento.

A passagem acima denota algumas concepções muito comuns sobre a
força de atrito entre alunos. A primeira delas sendo a ideia de que a força de
atrito só existe quando um corpo se encontra em movimento, não parecendo
haver a compreensão de que quando um corpo é solicitado por uma força
externa sem se mover é justamente devido à presença do atrito. Embora o
autor afirme explicitamente a ideia de que esta força se manifesta quando um
corpo é colocado em movimento, ele alega que “a força de atrito é maior que
depois que o movimento se inicia”, o que parece contradizer sua afirmação
anterior de que a força de atrito não age sobre um corpo em repouso.

A segunda ideia comum trazida no excerto acima refere-se à noção de que
a força de atrito se opõe ao movimento. Esta ideia tem sido bem documen-
tada na literatura (VIENNOT, 2003; CHIA, 1996; BESSON, 2007; ARONS
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1997) e a maneira mais aconselhável de contorná-la é introduzindo os alunos
a diagramas que modelem as interações entre uma pessoa andando e o chão
(VIENNOT, 2003, p. 45) ou entre uma roda de carro e a estrada (ARONS,
1997, p.95).

O próximo parágrafo refere-se à matematização da referida força e ao
coeficiente obtido pela relação entre a força normal e a força de atrito:

2) A experiência prova que a relação entre a força de atrito fa e a força
normal à superfície (no exemplo citado, o peso do corpo) é sempre menor
que a unidade.

Designando, de um modo geral, por FN a força normal, teremos

fa
FN

< 1

Esta relação se denomina coeficiente de atrito de escorregamento e representa-
se pela letra K.

Logo,

fa
FN

= K,

Donde

fa = K.FN

Em relação a este trecho, encontramos três ideias muito presentes nas
argumentações dos alunos: a noção de que o coeficiente de atrito é menor do
que a unidade; a ideia de que o peso seja sempre, em módulo19, igual à nor-
mal e a compreensão de que a força de atrito é sempre determinada a partir
da equação acima. Com respeito à primeira, não há nenhuma exigência para
esta determinação. Um caso simples que parece contradizer este argumento
é o de um corpo em repouso sobre um plano inclinado cujo ângulo de incli-
nação ultrapasse 45o. Já que a tangente do ângulo de inclinação do plano
é numericamente igual ao coeficiente de atrito estático, corpos em repouso

19Apesar de o autor não ter especificado se tratar do módulo, decidimos destacar este
aspecto.
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posicionados em planos com inclinações superiores a 45o estarão sujeitos a
coeficientes de atrito superiores à unidade. No que se refere à segunda ideia,
é sugerido pela literatura (Arons, 1997, p.95) que se apresentem aos alunos
situações em que os módulos destas forças não sejam iguais, como a de um
corpo sendo pressionado contra uma parede ou a de um corpo em respouso
sobre um plano inclinado.

No parágrafo seguinte, o autor continua a desenvolver as ideias subjacen-
tes ao coeficiente de atrito:

O coeficiente de atrito é independente das superfícies em contato. A seguinte
experiência prova este fato. Suponhamos um prisma retangular, preso a um
fio que passa por uma roldana fixa no bordo de uma mesa, fig 76, e que tenha
na extremidade um pequeno prato de balança. O peso que será necessário
colocar neste prato para vencer o atrito e determinar o deslocamento do
prisma é o mesmo, quer este se ache apoiado por sua base menor, fig. 76
(I), quer por uma de suas bases maiores, fig. 76 (II). No primeiro caso a
superfície de contato é menor que no segundo.

Figura 5.36: Situação experimental proposta pelo autor.

O coeficiente de atrito depende, entretanto, da natureza das substâncias em
contato e do polimento das superfícies atritantes.

A lubrificação destas superfícies diminui o atrito.

Apesar de não haver erros conceituais na passagem acima, a falta de
precisão da linguagem usada pelo autor parece sugerir uma contradição. A
primeira frase afirma que “o coeficiente de atrito é independente das super-
fícies em contato” e ao final do parágrafo o autor destaca que “o coeficiente
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de atrito depende da natureza da substâncias em contato e do polimento das
superfícies”. O termo “superfície” na primeira frase é empregado em corres-
pondência à ideia de “área”; o que só fica claro ao leitor ao se reportar ao
exemplo disposto na figura 76 (Fig. 5.36).

O último parágrafo da seção visa a especificar racionalmente a origem da
força de atrito:

3) Pode explicar-se a produção das forças de atrito do seguinte modo: quando
se aplica ao corpo C, fig. 77, cujo peso representaremos por Fn, a força f ,
ele fica sujeito à ação de duas forças concorrentes FN e f . Estas têm para
resultante a força R que provoca uma reação R′ igual e contrária a R. Esta
resultante por sua vez se decompõe em duas forças:F ′

N , igual e contrária a
FN e fa paralela ao plano e que é a força de atrito.

Figura 5.37: Explicação racional sobre a origem da força de atrito nos corpos.

Nesta última passagem, ao tentar fornecer uma explicação racional para a
presença da força de atrito, o autor acaba aplicando a terceira lei de Newton
de maneira equivocada. Ao determinar graficamente em um mesmo corpo a
“reação” a uma força resultante obtida pela soma de forças de naturezas di-
ferentes, o autor parece não reconhecer que cada força expressa no esquema
é devido a uma interação diferente entre o bloco e outros corpos que com
ele interagem. Sendo esta lei de central importância ao estudo das forças,
podendo-se atribuir a ela a própria ideia de “interação” entre corpos, decidi-
mos investigar como o autor se comporta à sua aplicação em outros casos.
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5.6.2.2 Concepções sobre a Terceira Lei de Newton

Ao apresentar o princípio da ação e reação ou terceira lei de Newton em seu
texto, o autor a enuncia da seguinte forma:

[...] quando um ponto exerce sobre outro uma ação determinada, reciproca-
mente o segundo exercerá sobre o primeiro uma reação dirigida segundo a
mesma reta, igual e oposta à primeira.

(FREITAS, 1947, p.182)

Embora o enunciado da lei não fuja completamente ao modo como ela é
apresentada, mesmo hoje em dia, o autor utiliza uma linguagem imprecisa
ao se referir aos corpos relativos a esta interação referindo-se a eles com o
termo “ponto”. No entanto, segundo Arons (1997, p.76) é comum que pessoas
“mesmo enunciando a lei corretamente, elas não o façam com a consciência
de que a lei se refere a duas forças diferentes agindo, cada uma, em dois
corpos diferentes”. Este parece ser o caso do autor em todas as oportunidades
ocasiões em que aplica a terceira lei de Newton.

Em outra passagem do mesmo livro, Freitas utiliza este princípio para
explicar as forças que atuam sobre um corpo que descreve uma trajetória
circular. Embora o autor não tenha especificado o plano em que o movimento
ocorre, nossa análise independe desta informação, restringindo-se unicamente
ao argumento sobre as forças de ação e de reação. A esse respeito, o autor
afirma:

Quando um corpo descreve uma trajetória circular, deve estar submetido à
ação de duas forças, uma que lhe comunica a aceleração tangencial, outra, a
centrípeta ou normal.

Suponhamos que se imprime um impulso a uma pedra presa na extremidade
de um fio, mantendo-se a outra extremidade desse segura pela mão. A pedra
descreverá um movimento circular.

O fio exercerá sobre a pedra uma força F1, fig. 133, na direção do raio da
circunferência descrita e que tende a atraí-la para o centro do círculo. É a
força centrípeta. Devido ao princípio de Newton, esta força determina uma
reação igual e contrária, isto é, aparecerá outra força, que atua também na
direção do raio da circunferência, mas que tende a afastar a pedra do centro
da curva. É a força centrífuga F , fig. 133.
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Figura 5.38: Forças centrípeta e centrífuga como par ação-reação na obra de Freitas.

Esta força produz a tensão do fio.

Se a pedra se soltasse do fio, tanto a força centrípeta como a centrífuga
desapareceriam, mas ela adquirira um movimento retilíneo, devido à força
tangencial.

(FREITAS, 1947, p.196)

Ainda neste sentido, e usando um argumento análogo, Freitas ao referir-se à
terceira lei de Kepler afirma:

As leis de Kepler levam à conclusão de que os planetas estão sujeitos à ação
de uma força atrativa.

De fato, de acordo com a 2o lei de Kepler, o movimento dos planetas é uni-
forme e como estes astros descrevem órbitas quase circulares, estão sujeitos
a uma força centrípeta F. Se se designar por m a massa do planeta, por R o
raio de sua órbita e por T o tempo de revolução

F = 4π2Rm

T 2 (I)

A terceira lei de Kepler estabelece a relação

T 2

R3 = K

donde T 2 = KR3.
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Substituindo este valor em (I):

F = 4π2Rm

KR3

ou

F = 4π2

K
.
m

R2 .

Como 4π2

K é constante, conclui-se que a força atrativa do Sol, F é proporcional
à massa do planeta e inversamente proporcional à distância deste ao Sol.

Poderia parecer que, em virtude da ação do Sol, os planetas tendessem a
cair sobre este astro. Isso não acontece, entretanto, porque o movimento de
revolução dá nascimento a uma força centrífuga que contrabalança a atração.

5.6.3 Comentários sobre as impropriedades científicas
nas coleções

Embora o objetivo desta tese seja responder quais características das obras
podem ser entendidas como que traduzindo as demandas educacionais da
época, entendemos que a análise das impropriedades científicas trazidas ne-
las não foge a esse objetivo. O fato de ambas as coleções terem erros facil-
mente identificáveis surpreende, uma vez que uma das atribuições precípuas
da CNLD era justamente tirar de circulação livros com incorreções científicas.

Apesar de não termos tido acesso aos pareceres da seção de ciências de
maneira direta devido à sua dispersão em arquivos diferentes, encontramos no
trabalho de Filgueiras (2011, p. 58) exemplos de equívocos que culminavam
na exigência de correção dos compêndios de ciências. A título de exemplo,
citamos:

O livro, cuja apresentação material é satisfatória, contém grande número de
erros e enganos, especialmente de ponto de vista científico, conforme passa-
mos a mostrar (...)

Na pág. 24 declara que “é com peso que se comparam as forças para medi-
las”.

Na mesma página dá uma definição incorreta de direção de uma força.
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Ainda na p. 24 dá uma definição incorreta do quilograma-força asseverando
pertencer esta unidade ao sistema métrico decimal (...)

Em vez de usar simplesmente a palavra “peso” usa a expressão “peso abso-
luto” não mais aceita (p. 130, 131, 162 e 164) (...)

Faz o A. confusão entre o peso e massa, chamando as mesmas aferidas de
“pesos” (p. 152, 153) (...)

As hipóteses da existência do hidrogênio e do geocorônio na alta atmosfera
não são mais aceitas - p.241 e 242 (...)

Conclusão

Tendo em vista as alíneas a, b, c do Art. 21 do Dec. 1006, é a Seção C
de parecer que o uso do livro a que se refere o p. 35.076/40 só pode ser
autorizado depois que forem corrigidos os enganos e senões nele existentes
e, especialmente os acima assinalados (Parecer no C-57/41, Física - 4o série
de Hipepides Zanelle(sic)20, Cia. Nacional. Relator: Adalberto Menezes de
Oliveira. Aprovado em 6/5/1941).

(FILGUEIRAS, 2011, p.58)

Tendo em vista que os livros aqui analisados incorrem nos mesmos erros
deste parecer e que estes se mostram conceitualmente em um nível menor
do que alguns equívocos apontados neste trabalho, somos levados a pensar
que a autorização dos livros por parte do colegiado talvez tivesse um caráter
muito mais político do que didático ou pedagógico.

20Trata-se de Hipérides Zanello, cujo livro destinado ao colegial consta em nossa relação
na página 10 deste trabalho.
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[...] a ignorância do passado não se
limita a prejudicar a compreensão
do presente; compromete, no
presente, a própria ação.

(Marc Bloch, 1944, p.63)

Objetivou-se, neste trabalho, verificar em que medida dois dos principais
livros didáticos de Física podem ter sido considerados eficientes em atender
às demandas delineadas pela Reforma Capanema no sentido de moldar e pre-
parar o cidadão para as elites. Expusemos que qualquer investigação neste
sentido não poderia se ater somente aos aspectos didáticos das coleções, pres-
cindindo das motivações e circunstâncias políticas em que tais livros foram
criados. Por este motivo, dividimos nossa pesquisa em duas partes compre-
endendo ambas as dimensões.

Nosso primeiro passo tratou de selecionar e apresentar a literatura sobre
a questão dos livros didáticos à luz de sua importância e funções segundo os
trabalhos de Alain Chopin e André Chervel. Estabelecendo-se o diálogo entre
as visões destes autores, passamos a ver o manual como a materialização das
disciplinas escolares que concorre para apresentar aos alunos uma cultura de
visões e interpretações que compõem aquilo que a sociedade deseja que seja
perpetuado. Esta função política dos manuais transcende o ideário comum
de seu papel como mero “repositório de conteúdos”. Além disso, apresenta-
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mos um breve histórico sobre a constituição do livro didático como objeto
de pesquisa reportando-nos aos guias da Unesco no sentido de fornecerem
subsídios aos pesquisadores da área.

De maneira mais expressiva, apresentamos as críticas por parte da co-
munidade acadêmica sobre a ausência de metodologias na área e, quando
existentes, à insuficiência do modo com que eram seguidas. Grande parte
desta crítica refere-se à ênfase em métodos puramente quantitativos em de-
trimento de outros tipos de análise e da inserção social destes manuais em um
panorama mais abrangente. Além disso, fizemos um histórico das tendências
de pesquisa, a nível nacional, tendo o livro didático de Física como instru-
mento de investigação. A esse respeito, identificamos uma tensão entre as
pesquisas que ora se querem históricas; ora se querem didáticas, mostrando
que no caso específico de investigações históricas, este caráter é evocado
apenas a título de contextualização, sem um aprofundamento das questões
concernentes à construção do currículo e do “modelo” de aluno almejado pe-
los governos. Como resultado, verificamos na área a carência de consulta
a fontes primárias, ocasionando uma série de afirmações sendo proferidas
de maneira dogmática tendo como referências apenas outras afirmações do
mesmo tipo.

Além do exemplo já citado no Capítulo 2, podemos citar a naturalização
por parte destes trabalhos em colocar o Colégio Pedro II como responsá-
vel pelos programas e pelo modelo de ensino da época. O referido colégio
fora colocado como instituição oficial de ensino em 1931 na Reforma Fran-
cisco Campos, não havendo indícios de sua influência direta nos programas
circunscritos à Reforma Capanema, uma vez que há portarias de comissões
designadas a montar os currículos no arquivo de Gustavo Capanema.

Na sequência de nossa exposição revisitamos brevemente as Reformas
educacionais mais relevantes ao objetivo deste trabalho: as Reformas Cam-
pos de 1931 e a Capanema de 1942. Esta última, explicitamente inspirada na
primeira, foi responsável pela rápida expansão do ensino secundário e pela
instauração do primeiro colegiado ao qual competia avaliar e autorizar livros
didáticos, a CNLD. Desta maneira, concentramo-nos nos aspectos dessa Re-
forma que dialogavam mais fortemente com a criação e funcionamento desta
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comissão, além daqueles relativos à nacionalização do ensino.
A respeito da primeira, perfizemos um roteiro que variou desde a compo-

sição dos membros da comissão, suas competências, critérios de julgamento e
repercussões sobre sua instalação, até seus resultados. Este colegiado serviu
como exemplo da ineficácia da centralização e controle evocados a título do
projeto nacionalizante do governo, de modo que os trabalhos desta comissão
tenham se envolvido em mais polêmicas do que em resultados nos seus anos
iniciais. Especialmente se levarmos em conta que a publicação destes só fora
feita com quase dez anos de atraso, já fora da gestão de Capanema.

Como forma de estabelecer o elo entre a parte histórica e parte didática,
destacamos as finalidades do ensino de ciências na Reforma recorrendo aos
programas dos ramos clássico e científico e às instruções metodológicas do
curso ginasial, o único disponível à nossa disciplina. Ainda com esta fina-
lidade, apresentamos brevemente as características formais sobre os livros
didáticos da época, concentrando-nos naqueles objeto de nossa investigação.

A continuação do trabalho deu-se pela definição e delimitação dos critérios
de análise escolhidos por nós. Estes, selecionados por nossas inclinações pes-
soais, não se querem exaustivos. É importante dizer que desde a idealização
deste trabalho, outro critério também central à nossa pesquisa configurava
juntamente com os que aqui analisamos: os usos da matemática. No entanto,
por motivos de tempo, dificuldades de encontrar bibliografias e modos de ca-
tegorização desses usos para se chegar a uma conclusão válida em relação às
coleções investigadas, acabamos por deixá-lo para a continuação futura desta
pesquisa. Concretizamos a análise de cinco aspectos diferentes, quais sejam:
o uso das ilustrações nas coleções; como os personagens são retratados nelas;
os exercícios e habilidades por eles fomentadas; as analogias utilizadas pelos
autores e a presença de impropriedades científicas classificadas na literatura
como “concepções espontâneas” ou “alternativas”.

Apresentamos uma breve descrição sobre cada um desses aspectos baseando-
nos nas principais literaturas sobre os temas, quando existiam. Além disso,
visando a contornar as críticas da comunidade acadêmica sobre a vagueza
das investigações de aspectos diversos dos manuais, decidimos explicitar as
perguntas orientadoras da nossa busca relativas a cada um dos critérios es-
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colhidos.
A respeito do primeiro tópico, tentamos investigar sobre quais recursos

visuais os autores se apoiaram ao longo de suas obras e descrever o comporta-
mento desses recursos em cada uma das coleções. Já em relação ao segundo,
a ausência de metodologias sobre os modos de exposição dos personagens em
livros nos moveu no sentido de criarmos a nossa. Por este motivo, fizemos
uma explanação pormenorizada de todos os modos pelos quais os cientistas
foram retratados nos livros, criando oito categorias de análise excludentes en-
tre si e apresentando exemplos de como entendemos e codificamos cada uma
delas. Além disso, também explicitamos os meios de organização de nossos
dados em uma tabela e de como os transpusemos a gráficos. Na sequência, a
análise dos exercícios foi feita de modo a investigar quais habilidades a serem
desenvolvidas pelos alunos estavam sendo trazidas nesses livros.

Os critérios “uso de analogias” e “presença de concepções alternativas”
foram desenvolvidos de maneira diferente dos outros. Ao invés de criar cate-
gorias para acomodá-los, achamos por bem identificá-los e comentá-los à luz
da literatura consolidada, uma vez que a mera classificação desses aspectos
não se tornaria tão profícua aos objetivos deste trabalho. Destacamos abaixo
os comentários comparativos entre as obras em cada categoria.

A presença das figuras nos livros se dá de maneira equivalente pelos auto-
res. Ambos baseiam-se nos mesmos tipos de figuras: aparatos experimentais,
objetos do cotidiano, representações matemáticas e esquemas abstratos. Não
há em nenhuma obra figuras de cientistas ou ilustrações de mero caráter es-
tético; todas são referenciadas e complementam o sentido do texto ao qual
estão relacionadas. As figuras icônicas são quase todas representadas por
aparatos experimentais em detrimento dos objetos do cotidiano dos alunos.
Este fato parece ir ao encontro da corrente empirista da época, tão presente
no programa e nas instruções metodológicas expedidos ao curso ginasial1.

As representações matemáticas têm um comportamento muito semelhante
entre os livros. Mantém frequências equivalentes entre o primeiro e o terceiro
livros2 e dando um salto do primeiro para o segundo livro. Este fato é in-

1A nosso ver, extensíveis aos cursos clássico e científico.
2Isto é verdade na obra de Gomes Filho se excluirmos as figuras incorporadas na se-
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terpretado como fruto da presença dos conteúdos de cinemática e de outros
assuntos que comportam muitos gráficos e outros tipos de representação ma-
temática na descrição de fenômenos.

Os esquemas abstratos aparecem com grande representatividade ao longo
das coleções tendo o seu pico no terceiro livro em ambas as obras. Este
resultado também pode ser atribuído à imaterialidade dos conteúdos do ter-
ceiro livro de modo que se possa estabelecer um “modelo mental” para estes
conteúdos.

Em relação à presença dos cientistas, as duas obras trazem predominan-
temente cientistas das nacionalidades francesa, alemã e inglesa ao longo de
todos os seus volumes. A maior disparidade entre eles diz respeito ao fato
de que Gomes Filho em seu primeiro e terceiro livros parece entrajar-se com
o projeto nacionalizante da época e neste sentido exalta muitos cientistas
e personagens brasileiros como: Bartholomeu de Gusmão, Santos Dumont,
Jayme Tiomno, Cesar Lattes, Amoroso Costa, entre outros.

O modo de apresentação destes cientistas e outros personagens por Go-
mes Filho perpassa por todas as categorias identificadas por nós nas suas
obras tendo maior representatividade as categorias princípios, leis e teorias,
aparato experimental e resultado científico detêm cerca de 80% de todas as
citações feitas ao longo da coleção. A obra de Freitas, por sua vez, também
apresenta os personagens de maneira a atribuir-lhes resultado ou descoberta
científica, nomear aparatos experimentais e dar nomes a princípios, leis e
teorias. Estas categorias em conjunto abrangem cerca de 85% de todas as
menções a cientistas ao longo dos três volumes da coleção de Freitas.

A análise dos exercícios revelou posturas semelhantes dos autores em
quase todos os livros. Enquanto Gomes apresentava problemas de aplicação
numérica discriminados ao longo do capítulo e exercícios de final de capítulo,
Freitas detinha-se apenas aos primeiros. No entanto a respeito das habilida-
des fomentadas por todos esses exercícios, a pesquisa revela que praticamente
a totalidade desses exercícios reside na mera acomodação de dados numéricos
em fórmulas estabelecidas. A única exceção a este caso pode ser encontrada
na segunda edição do último livro de Francisco Gomes Filho em que são

gunda edição devido à inserção de conteúdos relativos à trigonometria a título de revisão.
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apresentados exercícios que fogem ao mero padrão mecânico de aplicação de
fórmulas e destoam de todos os outros exercícios, constituindo-se de proble-
mas que exigem habilidades que, a nosso ver, deveriam ser fomentadas com
mais frequência nas aulas de ciências.

As discrepâncias entre as inclinações pessoais dos autores se fazem pre-
sentes nas apresentações das analogias por parte de cada um. Enquanto na
obra de Gomes Filho as analogias são feitas de maneira a conectar concei-
tos abstratos e difíceis de visualizar, encontramos no trabalho de Freitas um
maior comprometimento ao raciocínio analógico. Esta interpretação é de-
vido ao número de analogias presentes na obra do autor, no caráter concreto
das comparações, além do resgate e menção a analogias feitas nos volumes
anteriores de seus livros.

A respeito das impropriedades científicas presentes em ambas as obras,
encontramo-las em níveis e frequências diferentes. Detivemo-nos em descre-
ver e comentar apenas aqueles que referem-se a concepções alternativas ou
espontâneas, mostrando que sua presença pode ter uma origem formal e ex-
plícita no livro didático ao contrário do referencial “espontâneo” dos alunos
ao qual muitos autores da área se referem. No entanto, o que nos chama a
atenção é o fato de estes livros conterem erros que são facilmente identificá-
veis em uma primeira leitura. Uma vez que uma das principais atribuições da
CNLD era justamente tirar de circulação os livros com incorreções científicas,
perguntamo-nos por que estes livros contendo imprecisões tão perceptíveis
quanto as encontradas em outras obras foram autorizados ao invés daquelas?
Este fato nos leva a cogitar que talvez a autorização dos livros por parte
do colegiado estivesse condicionada a critérios muito mais políticos do que
didáticos ou pedagógicos.

De modo geral, tentamos não colocar nenhuma obra em posição de desta-
que em relação à outra em nossa busca. Nossos resultados mostram que cada
um dos livros servira aos objetivos do Estado de maneiras diferentes. Dadas
as especificidades de cada uma, não nos surpreenderia se pesquisas futuras
mostrassem que estas obras tenham sido amplamente utilizadas a de Gomes
Filho, no curso científico e a de Freitas, no clássico. Como justificativa, apre-
sentamos os seguintes argumentos: o livro de Gomes Filho apresentava um
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saber mais acadêmico, com analogias feitas entre conceitos altamente abstra-
tos, repleto de referências a obras estrangeiras (em sua maioria francesas) e
com um linguajar mais especializado. O de Freitas, embora respondendo ao
mesmo programa, compunha um saber menos elitizado, mantendo analogias
mais concretas e inteligíveis ao aluno, trazendo pouca ou nenhuma referência
a outras obras além de possuir um linguajar mais acessível que, por vezes, in-
corria em imprecisões terminológicas. Nesta tela, acreditamos que o livro de
Francisco Alcântara Gomes Filho por meio de seu estilo academicizado, das
considerações que faz ao início da obra sobre o papel do cientista e pelo modo
como traz e exalta os personagens brasileiros servia como uma espécie de re-
crutamento de jovens já no nível secundário à ciência. Esta característica
de seu livro ia sobremaneira ao encontro dos objetivos do projeto naciona-
lizante do Estado. O livro de Freitas, por outro lado, dadas as diferenças
de abordagem dos conteúdos apoiando-se mais na intelegibilidade do que no
formalismo científico, bem como na diferença de tratamento dos personagens
em relação ao outro autor pode ser depreendido como um livro que, como o
de Gomes, forneceria ao seu público a “cultura científica” necessária para o
prosseguimento dos estudos a nível superior.

Começamos este trabalho a partir de uma preocupação atual que remonta
a um passado, apenas no imaginário, muito distante de nós. Comentamos
sobre a ausência de pluralidade de currículos, programas e livros voltados à
realidade e necessidade das diversas regiões nacionais e destacamos, no caso
da Física, um ensino que englobasse aspectos culturais e utilitários relativos
a esta ciência. Mais do que responder a uma pergunta de pesquisa ou veri-
ficar em que medida nossa análise possa ter sido bem sucedida ou não nesta
tentativa, este trabalho se quer como uma reflexão crítica à nossa prática.
Às vésperas da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e de uma inevitável reformulação do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) vemo-nos diante das mesmas intempéries enfrentadas há cerca de
oito décadas frutos da ação padronizadora preconizada pela Reforma e pelas
políticas públicas sobre o livro didático.

A título de comentários conclusivos, é fundamental dizer que não tivemos
como pretensão escrever a ou mesmo uma história do livro didático de física
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no Brasil; supondo que, de fato, elas existissem. Nosso desejo é, com este
trabalho, escrever uma pequena página da história do ensino de física no
Brasil em um tempo que, esperamos ter mostrado, se revela muito mais in-
teressante à pesquisa do que poderíamos inicialmente supor. Ao escolhermos
um período histórico e recorrermos às fontes, periódicos e outros trabalhos de
pesquisa disponíveis, não queremos construir uma narrativa que feche sobre
si mesma. Nenhuma investigação é capaz de, sozinha, alcançar este objetivo.
Um campo de pesquisa mais amplo se faz necessário. Quando percebemos
isso, estamos unindo esforços para construir uma (e somente uma) peça do
quebra-cabeça. Ao juntarmos a nossa peça com as construídas por outros
pesquisadores, não podemos esperar que elas se encaixem perfeitamente de
modo que possamos ver uma figura nítida que corresponde àquilo que es-
tamos buscando. Longe disso. Ao serem colocadas juntas, estas peças irão
se sobrepor. Irão forçar umas às outras na sua união, de modo que apenas
difusamente consigamos enxergar algo.

Desta maneira, a figura que este trabalho nos permite enxergar diz repeito
à política que se instala hoje no atual Ministério da Educação e aquela fomen-
tada pelo, então, Ministério da Educação e Saúde. A instituição da BNCC,
o recém arquivado projeto “Escola sem partido”, as declarações e ameaças às
escolas e universidades públicas vistas como antro de ideologias comunistas
estão muito mais relacionados ao controle e regulação do ensino em todos
os níveis do que à sua expansão e melhoria. Os principais argumentos para
tal não poderiam ser outros, residindo na necessidade da instituição de um
currículo nacional, na padronização e reformulação de materiais didáticos e
no cerceamento da liberdade docente.

O sentido de qualquer reforma educacional deveria ser menos o da ins-
tauração de um ensino ou escola padrão e mais da efetivação dos meios para
que as escolas pudessem vir a prosperar dela. Não há ação isolada eficiente.
Os meios de que devemos lançar mão para garantir a equidade e qualidade
das escolas passa pelo reconhecimento das particularidades de cada escola
em cada região, pelas políticas de valorização da prática docente e do estí-
mulo de sua formação continuada3, pela garantia do acesso e de condições de

3Em especial na nossa disciplina, em que apenas 38,5% dos docentes no país possuem
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permanência da criança e do adolescente em sala de aula e, principalmente,
pela manutenção da liberdade de pensamento nas escolas e universidades
públicas.

Por este motivo remetemo-nos à atualidade do discurso proferido em 1935
por Anísio Teixeira na ocasião da inauguração da Universidade do Distrito
Federal; não por coincidência, extinta na gestão de Capanema por pressão
dos setores mais conservadores. Nesta ocasião pronunciou as palavras de que
ora nos valemos:

A função da Universidade é uma função única e exclusiva, Não se trata so-
mente de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata,
somente, de conservar a experiência humana. O livro também a conserva.
Não se trata, somente, de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou
artes. A aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito
mais singelas do que universidades.

Trata-se de manter uma atmosfera de saber, para se preparar o homem que
o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não morto,
nos livros ou no empirismo das práticas não intelectualizadas. Trata-se de
formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que
a mesma se torne consciente e progressiva.

Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, en-
riquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o
ímpeto do presente.

[...]

São as Universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar. Nada
as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assom-
brosamente útil. Perdoai-me, senhores, essa longa exposição que se tornou
necessária para chegarmos ao limiar da nossa jovem Universidade do Distrito
Federal, cujos cursos hoje se inauguram. Em país, como o Brasil, extenso
como um continente, a que aportou há 135 anos a civilização ocidental, a
civilização feita pelas Universidades, deveria ter parecido a muitos uma ex-
travagância mais uma universidade. Deveria ser uma extravagância, tantas
já deveríamos ter. A pequena Europa possuía no século XIII, dezenove des-
sas instituições. No século XIV, quarenta e quatro. No século XV, setenta e
quatro.

formação específica de acordo com o censo escolar de 2013 (BRASIL, 2013).
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[...]

Pois neste nosso país que não é, positivamente, a pátria das universidades,
começamos a nos organizar, com rumores em volta de nós de que somos de
mais, de que nos sobram instituições de cultura superior e nos faltam escolas
primárias.

[...]

Muito ciosa das conquistas feitas de liberdade de pensamento e de crítica, a
Universidade não as dispensa para viver. Não terá ela nenhuma “verdade”
a dar, a não ser a única verdade possível, que é a de buscá-la eternamente.
Fiel, assim, à grande tradição universitária da humanidade, havia de, por
certo, desgostar aos que querem diminuir o Brasil até ajustá-lo aos limites
de suas ideologias pessoais e de suas pessoais inquietações.

Muitos sonhavam, é certo, iniciar entre nós, a tradição universitária recu-
sando essa liberdade de cátedra que foi conquistada pela inteligência humana
nas primeiras refregas intelectuais de nossa época.

Muitos julgavam que a Universidade poderia existir, no Brasil, não para li-
bertar, mas para escravizar. Não para fazer marchar, mas para deter a vida...
Conhecemos, todos, a linguagem desse reacionarismo. Ela é matusalênica.

“A profunda crise moderna é sobretudo uma crise moral” “Ausência de dis-
ciplina” “De estabilidade” “Marchamos para o caos” “Para a revolução". “É
o comunismo que vem aí”. Falam assim hoje. Falavam assim há quinhentos
anos.

É que a liberdade, meus senhores, é uma conquista que está sempre por
fazer. Desejamo-la para nós, mas nem sempre a queremos para os outros.
Há, na liberdade, qualquer coisa de indeterminado e de imprevisível, o que faz
com que só a possam amar os que realmente tiverem provado, até o fundo, a
insignificância da vida humana, sem o acre sabor desse perigo. Por isso é que
a Universidade é e deve ser a mansão da liberdade. Os homens que a servem
e os que, aprendendo, se candidatam a servi-la, devem constituir esse fino
escol da espécie para quem a vida só vale pelos ideais que a alimentam. Essa
bravura é que os torna invencíveis. Não morreram em vão os que morreram
por esse ideal de um “pensamento livre como o ar” ...

Todos os que desapareceram nessa luta, como todos os que hoje nela se
batem, constituem a grande comunhão universitária que celebramos nesta
inauguração solene dos nossos cursos.

Dedicada à cultura e à liberdade, a Universidade do Distrito Federal nasce
sob um signo sagrado, que a fará trabalhar e lutar por um Brasil de amanhã,
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fiel às grandes tradições liberais e humanas do Brasil de ontem.

Quase nove décadas depois de ditas essas palavras, este discurso tem
uma atualidade que reverbera nas manifestações e nos protestos acalorados
que se estendem pelo país a favor da educação. Cabe a nós, profissionais da
educação, nos mobilizar junto à sociedade para que as Universidades e outras
instituições de ensino públicas não venham a ter o mesmo desfecho que a
Universidade do Distrito Federal. Este excerto destaca com clareza qual era,
já em 1939 - ano de extinção da UDF -, o temor a respeito de uma educação
emancipatória por parte de um Estado autoritário, hipernacionalista e sem
espaços para pluralismos de ordem ideológica, política e regional. Um Estado
cujos moldes parecem ser exaltados e os mesmos temores herdados até os dias
de hoje.

“Balbúrdia”. “Idiotas úteis”. “É o comunismo que vem aí”. Falam assim
hoje. Falavam assim há quinhentos anos.
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Publicada no Diário Oficial da União em 1 de Maio de 1931 - pági-
nas 6949− 6951.

Sr. Chefe do Governo Provisório:
Tenho a honra de submeter à consideração de V. Ex. o projeto de reforma

do ensino secundário.
De todos os ramos do nosso sistema de educação é, exatamente, o ensino

secundário o de maior importância não apenas do ponto de vista quantita-
tivo, como do qualitativo destinando-se ao maior número e exercendo, du-
rante a fase mais propícia do crescimento físico e mental, a sua influência na
formação das qualidades fundamentais da inteligência, do julgamento e do
caráter. A finalidade do ensino secundário é, de fato, muito mais ampla do
que a que se costuma atribuir-lhe. Via de regra, o ensino secundário tem sido
considerado entre nós como um simples instrumento de preparação dos candi-
datos ao ensino superior, desprezando-se, assim, a sua função eminentemente
educativa que consiste, precisamente, no desenvolvimento das faculdades de
apreciação, de juízo e de critério, essenciais a todos os ramos da atividade
humana e, particularmente, no treino da inteligência em colocar os proble-
mas nos seus termos exatos e procurar as suas soluções mais adequadas. O
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importante, porém, é que o ensino superior acabou por transformar-se em
uma finalidade puramente externa e convencional do ensino secundário, isto
é, este, finalmente, dominado pela absorvente preocupação do primeiro, per-
deu as suas características próprias e específicas, passando a ser um curso
de finalidade exclusivamente utilitária, despido, assim, da finalidade interna,
fundamentalmente educativa, em torno da qual, para que exercesse o seu
insubstituível papel na formação intelectual e moral da juventude, deviam
organizar-se as disciplinas do seu curriculum, os seus programas e os seus
processos didáticos.

Uma última fase nesse processo de degeneração do ensino secundário
ainda condicionada por aquela estreita e mesquinha concepção da sua fi-
nalidade, veio a ser, afinal, o estado de dissolução em que ele se encontra no
presente, reduzido a uma chancelaria de exames ou a um mero curso de pas-
sagem, que em si não encontra motivos e fins que o justifiquem e orientem,
todo ele voltado para a sua finalidade externa e convencional, em cuja fonte,
certamente, não poderá embeber-se dos princípios essenciais à reorganização
dos seus planos e à indispensável retificação do seu espírito, tornado, pela
ação absorvente dos objetos externos que o orientam, excessivamente prag-
mático e utilitário, mas utilitário e pragmático no pior sentido da expressão.

O curso superior, como exclusiva finalidade do ensino secundário acabou
por transformá-lo em mero curso de passagem, tendo como objetivo próximo
os exames. Eis como a defeituosa, estreita e mesquinha concepção do ensino
secundário como simples etapa de preparação para a matrícula nos cursos su-
periores, desconhecendo, assim, as suas virtudes específicas e a sua finalidade
interna, de caráter educativo, teve como resultado a deplorável situação em
que se encontra entre nós a educação secundária, reduzida ao esqueleto das
provas finais, estas mesmas desmoralizadas por uma prática desonesta, cujos
vícios, ao invés de convalescer com o tempo e as denúncias e acusações que
contra eles se repetem cada dia com a maior frequência e em tom de cres-
cente veemência agravam-se com a sua reiteração, ameaçando subverter, já
não digo o edifício, porque deste já restam apenas as ruínas, mas as próprias
ruínas da construção em estado de desabamento.

O mesmo espírito que transformou o ensino secundário em mera chance-
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laria de exames, concorre para abastardar, desmoralizar e nulificar o sistema
por ele instituído. Se o ensino secundário não tem finalidade própria; se em
si mesmo não encontra a sua justificação, razões, motivos e estímulos, que
orientem a organização e o desenvolvimento dos seus planos; se é, assim, um
simples curso de passagem, tendo como finalidade última a matrícula nos
cursos superiores e como objetivo próximo os exames de fim de ano, a sua
tendência há de ser necessariamente, como até agora tem sido, reduzir, sim-
plificar, esquematizar o quanto possa as linhas do seu esqueleto, de maneira
que subsistam apenas os traços úteis e significativos, isto é, aqueles que, dada
a finalidade a que o ensino secundário se destina, com ela o articulem direta
e imediatamente. Ora, a findalidade do ensino secundário é a matrícula nos
cursos superiores; que é, portanto, que mais direta e imediatamente arti-
cula o ensino secundário com essa finalidade, se não os exames? Estes, por
conseguinte, passam a ser o objetivo absorvente e próximo do ensino secun-
dário. O exame, porém, despido da perspectiva anterior do curso, no qual
não encontra o seu motivo, a sua justificação e os seus pressupostos, todos
exteriores em relação a ele, o exame se transforma em um ato com finalidade
própria, concentrando em si todo o absorvente interesse dos alunos e ten-
dendo, por força da finalidade imediata que lhe confere sentido e utilidade,
a transformar-se em um processo puramente mecânico e convencional.

Em resumo: o ensino secundário é um simples curso de passagem e um
mero sistema de exames, destituído de virtudes educativas e reduzido às sim-
ples linhas essenciais de sua estrutura estreitamente pragmática e utilitária
de instrumento de acesso aos cursos superiores.

O primeiro ato que se impõe na reconstrução do ensino secundário é o
de conferir-lhe, de modo distinto e acentuado, um caráter eminentemente
educativo.

A sua finalidade exclusiva não há de ser a matrícula nos cursos superi-
ores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem para todos
os grandes setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo
um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos que o habilitem a viver
por si mesmo e a tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes
e mais seguras. Muito de propósito atribuo ao ensino secundário a função
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de construir um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos, ao invés de
mobiliar o espírito de noções e de conceitos, isto é, dos produtos acabados,
com os quais a indústria usual do ensino se propõe formar o stock dos seus
clientes. A educação do homem não se fará jamais mediante o sistema de
receptividade passiva pelo qual se vem degradando, no ensino secundário,
a inteligência da juventude. A massa de conhecimentos, posta à disposição
do aluno, já preparada, cozida e digerida, não contribuirá para o desenvolvi-
mento das qualidades nobres do julgamento e do critério, qualidades ativas
e dinâmicas, que lhe servirão na vida para identificar as novas situações em
que se encontrar, modificá-las, utilizá-las e dar-lhes a solução apropriada.

A qualidade da educação não se mede pelo volume das noções e concei-
tos; estes, pelo contrário, quando incutidos pelos processos usuais do ensino,
constituem falsas aquisições, pelas quais os seus possuidores, no sistema de
trocas que funciona na vida real, não obterão valores autênticos e úteis.

A verdadeira educação concentra o seu interesse antes sobre os processos
de aquisição do que sobre o objeto que eles têm em vista, e a sua preferência
tende não para a transmissão de soluções já feitas, acabadas e formuladas,
mas para as direções do espírito, procurando criar, com os elementos consti-
tutivos do problema ou da situação de fato, a oportunidade e o interesse pelo
inquérito, a investigação e o trabalho pessoal em vista da solução própria e
adequada e, se possível, individual e nova.

Essas as imperativas exigências de um verdadeiro sistema de educação.
Tais exigências crescem ainda de importância, considerando-se que o mundo
contemporâneo é um mundo em estado de movimento e de mudança, em que
dia a dia se acentua a necessidade de rever as soluções anteriores, dar novas
soluções e situações novas e imprevistas e reconstruir os sistemas de noções
e de conceitos de maneira a assegurar a consistência do seu contexto em face
de novas situações e experiências.

Até recentemente, a instrução visava transmitir soluções feitas e acaba-
das, porque à base do sistema de educação residia o pressuposto de que o
mundo era intemporal, isto é, mesmo o imutável mundo do passado, tecido
de experiências e de situações de cuja recorrência se compunham o presente
e o futuro.
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A humanidade, porém, verifica que começou para ela uma época de trans-
formações e de mudança. O mundo se encontra largamente aberto diante dos
espíritos, e o presente e o futuro, ao invés de constituírem aquele tecido de
recorrências, graças ao qual os problemas e as situações continuam a ser os
mesmos e a satisfazer-se com as mesmas soluções, apresentam cada dia as-
pectoscomplexos e novos, que demandam não apenas as noções e os conceitos
adquiridos senão qualidades, hábitos, processos, atitudes e comportamentos
de espírito capazes de inquirir, investigar, compreender e orientar no sentido
de soluções novas, próprias e seguras.

O homem mais capaz, nas condições do mundo contemporâneo, não é
aquele que dispõe de um repositório de respostas aprendidas na escola para
um grande número de questões que, ele espera, lhe serão propostas pela vida
real, mas aquele em cujo espírito a educação construir um vigoroso sistema
de hábitos e de tipos definidos e precisos de reação, de modo que as situações
novas que lhe criar a vida possam ser rápida e seguramente elaboradas no
sentido de soluções concretas e adequadas. Visando, portanto, os processos
de aquisição, de preferência às aquisições, pois que estas envelhecem e passam
e aquelas continuam a funcionar utilmente no sentido de novas aquisições, a
educação, para ser eficaz e valiosa, ao invés de assentar sobre bases estáticas,
tem de orientar seu centro de gravidade para uma base ativa, móvel e dinâ-
mica, visando mais aos pontos de vista, às atitudes de espírito, aos métodos e
processos de ataque do que às noções, aos conceitos e aos produtos acabados
do ensino, isto é, às soluções transmitidas pelos viciosos sistemas usuais de
comunicação entre professor e aluno.

Ora, o nosso sistema de educação tem consistido até agora em mobiliar o
espírito de noções e de conceitos passivamente recebidos pelo estudante. O
que acontece é que tais noções e conceitos não fazem parte do seu contexto de
experiência, não funcionando, pois, para os fins a que se destinam, isto é, para
orientar e condicionar a sua conduta ou seu comportamento intelectual. Na
educação funcional, a única cujos processos não deformam ou esterilizam o
espírito da juventude, tem-se por adquirido um conceito quando este funciona
na oportunidade certa e com precisão e segurança, quando somos capazes de
praticá-lo, isto é, de servirmo-nos dele como instrumento.
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A função da escola, porém, cresce ainda de vulto com as transformações
por que vem passando a vida contemporânea. A escola tende a ser, cada
vez mais, a única agência de educação da infância e da juventude. Até re-
centemente, a família e a pequena comunidade supriam as deficiências da
escola, particularmente no que se refere à parte de informações. Nas grandes
cidades, porém, ou na medida em que crescem e e se diferenciam as aglome-
rações humanas, a parte de informações que a criança ou o jovem adquiria
pelo simples fato de viver em contato com as realidades de todo o dia, tem de
ser suprida pela escola. Com a crescente complexidade da vida e, particular-
mente, dos procesos industriais, com a facilidade e rapidez das comunicações,
os processos, principalmente os de produção, tendem a separar-se em diversas
fases, de maneira que, ao contrário das épocas anteriores em que era possí-
vel acompanhá-los no seu desdobramento e formar dos homens uma vista de
conjunto, contemporaneamente nos grandes centros torna-se impossível aos
jovens conhecê-los de vista, só chegando ao seu conhecimento na sua fase fi-
nal, isto é, no objeto que resultado seu funcionamento.Todo o funcionamento,
porém, se passa longe das suas vistas. Como compreendê-lo, pois, se a escola
não cuidar desta parte informativa, não, porém, descrevendo-a por palavras,
se não por experiências e demonstrações?

Da mesma maneira, com o alargamento e ampliação dos espaços sociais
diminui dia a dia a influência educativa da família e da comunidade, aumen-
tando, assim, as responsabilidades da escola na educação dos seus alunos.
Tal educação, porém, não poderá ser feita senão pelos processos verdadei-
ramente educativos, isto é, não a transformando em objeto ou disciplina
de dissertação, de preleção ou conferência, mas organizando socialmente a
escola, de maneira que as técnicas ou processos de funcionamento das asso-
ciações humanas sejam adquiridos de modo funcional, isto é, efetivamente
praticadas.

Da mesma forma no que se refere às exigências que a democracia fez à edu-
cação. De nada valerá, como até agora não valeu, criar no curso secundário
uma cadeira de educação moral, cívica ou política. Será mais uma opor-
tunidade de transmitir noções e conceitos acabados, envolvidos em fórmulas
definitivas. Serão aquisições de caráter puramente formal, sem nenhuma con-
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sistência com o texto de experiência do estudante e, portanto, destituídos de
qualquer influência sobre a sua atitude ou seu comportamento. Uma noção
só se terá por efetivamente adquirida se funciona adequadamente, isto é, se
determina ou condiciona uma conduta ou uma prática. Só aprendemos o que
praticamos. Se, portanto, é dever da escola formar cidadãos ou educar para
a democracia, ela só o fará não por meio de pregações, sermões, conferên-
cias ou lições, mas organizando-se democaticamente e praticando, de modo
efetivo e prático a democracia.

Assim, com as demais modalidades da educação.
Cumpre, pois, operar no nosso ensino secundário essa renovação essencial,

para que ele se transforme realmente no que deve ser, isto é, em ensino
educativo que venha a ser efetivamente útil no manejo futuro das realidades
e dos fatos da vida prática.

Aí estão os defeitos capitais do nosso ensino secundário e o ponto por
onde deve começar o trabalho de reconstrução.

Certamente, esse trabalho será penoso e demorado, particularmente pela
razão de que o Brasil não cuidou até agora de formar o professorado secundá-
rio, deixando a educação da sua juventude entregue ao acaso da improvisação
e da virtuosidade, sendo inacreditável que nenhum esforço haja sido tentado
naquela direção apesar dos reclamos e das exigências dia a dia crescentes no
nosso sistema de educação, gasto, assim, até a medula por um funcionamento
inteiramente absurdo e irracional.

Na reforma do ensino superior tive a ocasião de propor a V. Ex. as me-
didas convenientes à reparação desse estado de coisas, sugerindo a criação
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, que urge se instale o quanto
antes, ainda que com sacrifícios. Entretanto, é força confessar que, malgrado
não houvermos voltado a nossa atenção para a formação da docência secun-
dária, não se tornasse todo impossível com os elementos de que dispomos
fazer alguma coisa de melhor do que o até aqui realizado.

As qualidades de inteligência, a boa vontade e o devotamento de grande
parte dos professores secundários são a garantia de que, dada a orientação
e o rumo aconselháveis, serão eles capazes de transformar, em alguns anos,
os nossos métodos e processos de ensino, de maneira a operar na instrução
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secundária a revolução que as exigências e as pressões da vida contemporânea
estão a exigir do nosso sistema de educação. É indispensável, porém, para
esse efeito, que, em primeiro lugar, seja tomada efetivamente a sério a questão
do ensino secundário; sejam, ainda, remodelados os seus programas e os seus
planos e dilatado o período em que têm de ser executados.

Certamente, um ensino que tenha por base a memorização, por fim a
comunicação de noções, de conceitos e de fórmulas, um ensino, finalmente
que considere o espírito como um frigorífico destinado a conservar o mate-
rial morto de categorias, fórmulas e soluções, pode ser ministrado em tempo
muito mais curto do que aquilo que tem por fim desenvolver e alargar o espí-
rito, ensinar e exercer os processos de aquisição, fazer funcionar os conceitos
propondo problemas e questões, em cujo contexto tenham oprtunidade de
entrar em ação, um ensino, finalmente, que se proponha desenvolver-se sobre
bases dinâmicas, no seguro pressuposto de que só se aprende o que se pratica.

Tar processo requer, como é intuitivo, maior período de duração. E é esta
a primeira novidade da reforma, que dispõe seja feito o curso secundário em
sete anos, ao invés de cinco ou seis, como até aqui.

Os planos de estudo passam, também, a ser remodelados, permitindo a
duração do curso melhor seriação das matérias, cujo crescimento se fará, as-
sim, mais lentamente, portanto, com maior proveito e segurança. Foi possível,
também, graças ao aumento na duração do curso, dar a devida importân-
cia ao estudo das ciências físicas e naturais, sendo o conhecimento dos seus
métodos e processos mentais que eles implicam cada vez mais úteis e neces-
sários. O curso foi dividido em duas partes, a primeira de cinco anos, que é a
comum e fundamental, e a segunda, de dois anos, constituindo a necessária
adaptação dos candidatos aos cursos superiores e dividida em três seções. Es-
tas seções se constituirão de matérias agrupadas de acordo com a orientação
profissional do estudante. Para não levar, porém, muito longe a especializa-
ção, haverá matérias comuns às três, justamente destinadas à cultura geral,
terreno necessário à aproximação dos homens, cujos rumos profissionais já
tendem a distanciá-los.

Outra grande falha na organização do nosso ensino secundário é, incons-
testavelmente, a fiscalização dos estabelecimentos que pretendem a equipa-
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ração dos modelos oficiais. O recrutamento de inspetores se tem feito até
agora por processos absolutamente inidôneos. Dele haveria, pois, de resultar
a inidoneidade da fiscalização.

O único defeito, porém, não está no recrutamento dos fiscais. Estes, por
melhor que fosse o sistema de seleção, não poderiam, evidentemente, propor-
se exercer funções de fiscalização e de assistência técnica ao ensino secundário
em sua totalidade. No atual regime, com efeito, o inspetor deveria, para que
a sua fiscalização e assistência fossem eficazes, ser a um só tempo conhecedor
e perito de todos os ramos do ensino secundário, desde o linguista até o
matemático. O absurdo da exigência explica o fracasso e a inutilidade da
fiscalização tal como se encontra organizada. O projeto de reforma procurou
remediar a essa deplorável situação, dividindo a inspeção em três seções: a)
a de letras; b) a de ciências matemáticas, físicas e químicas; c) a de ciências
biológicas e sociais.

Torna-se, assim, possível exercer uma fiscalização exigente e rigorosa,
ao mesmo tempo que uma assistência útil no que se refere à orientação do
ensino. Os inspetores passarão a ser recrutados por concurso de provas, que
versarão sobre as matérias da seção a que se propõem, além das relativas à
metodologia geral e à especial das disciplinas de cada grupo.

Prevendo a dificuldade, por falta de professores, de organizar-se em todos
os estabelecimentos fiscalizados o curso complementar, o projeto permite que
o colégio sujeito à fiscalização se limite ao curso fundamental. Além disso,
tendo em vista a mesma consideração, o projeto permite que as escolas de
ensino superior ministrem, em curso anexo, o ensino relativo às matérias do
curso complementar.

————————————–
São essas, Sr. Chefe do Governo, em linhas gerais, as providências que o

projeto ora submetido à consideração de V. Ex. consubstancia em seus arti-
gos. Estou certo de que múltiplas serão as dificuldades a vencer na obra que
o Governo se propõe, de reconstrução em novas bases, do ensino secundário.
O espírito e os princípios, em nome dos quais, a revolução ascendeu ao poder,
a constituem, porém, na irrecusável obrigação de cuidar, com o maior rigor e
o mais apurado devotamento, da obra, capital para o Brasil, de remodelar o
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seu sistema de educação, do qual dependem não apenas os destinos da nossa
cultura moral e intelectual, se não o nosso desenvolvimento econômico e o
crescimento da nossa riqueza pública e privada.

Rio de Janeiro, abril de 1931.
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Exposição de motivos sobre a
Reforma Capanema (1942)

Sr. Presidente:
Tenho a honra de submeter à consideração de V. Ex. um projeto de lei

orgânica do ensino secundário.
I - O sistema vigente do ensino secundário data de 1931. Dentre as

vantagens que dele provieram para a educação do país é de notar antes do
mais a concepção que lhe serviu de base, isto é, a afirmação do caráter
educativo do ensino secundário, em contraposição à prática então reinante de
considerá-lo como mero ensino de passagem para os cursos do ensino superior.

Dessa concepção decorreu um corolário de importância fundamental: a
metodização do ensino secundário, isto é, a seriação obrigatória de seus es-
tudos e a introdução nesses estudos de uma disciplina pedagógica. Está hoje
no hábito dos estudantes e na consciência de todos que o ensino secundário
não é um conjunto de preparatórios, que se devam fazer apressadamente e
de qualquer maneira, mas constitui uma fase importante da vida estudiosa,
que normalmente só pode ser vencida com a execução de trabalhos escolares
metódicos, num lapso de sete anos.

Representa, por outro lado, significativo resultado da legislação ora em
vigor ter facilitado a generalização do ensino secundário, antes ao alcance
de poucos, a todos os pontos do país. Havia no Brasil, em 1931, menos de
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duzentas escolas secundárias; hoje elas são quase oitocentas.
A lei projetada encontra, assim, terreno amplo e condições favoráveis, que

possibilitem o prosseguimento do trabalho de renovação e elevação do ensino
secundário do país.

II - São mais dignos de nota, na presente proposta de reorganização do
ensino secundário, os pontos seguintes: Concepção do ensino secundário - A
reforma atribui ao ensino secundário a sua finalidade fundamental, que é a
formação da personalidade adolescente.

É de notar, porém, que formar a personalidade, adaptar o ser humano às
exigências da sociedade, socializá-lo constitui finalidade de todas espécie de
educação.

E, sendo esta a finalidade geral da educação, é por isto mesmo a finalidade
única do ensino primário, que é o ensino básico e essencial, que é o ensino
para todos.

Entretanto, a partir do segundo grau do ensino, cada ramo da educação se
caracteriza por uma finalidade específica, que se acrescenta àquela finalidade
geral.

O que constitui o caráter específico do ensino secundário é a sua função
de formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, marcada pelo cultivo
a um tempo das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem
assim, de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência
humanística.

Este último traço definidor do ensino secundário é de uma decisiva im-
portância nacional e humana.

O ensino primário deve dar os elementos essenciais da educação patriótica.
Nele o patriotismo, esclarecido pelo conhecimento elementar do passado e do
presente do país, deverá ser formado como um sentimento vigoroso, como um
alto fervor, como amor e devoção, como sentimento de indissolúvel apego e
indefectível fidelidade para com a pátria. Já o ensino secundário tem mais
precisamente por finalidade a formação da consciência patriótica.

É que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades
maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores das concep-
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ções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso
tornar habituais entre o povo. Ele deve ser, por isto, um ensino patriótico
por excelência, e patriótico no sentido mais alto da palavra, isto é, um ensino
capaz dar aos adolescentes a compreensão da continuidade histórica da pá-
tria, a compreensão dos problemas e das necessidades, da missão e dos ideais
da nação, e bem assim dos perigos que a acompanhem, cerquem ou amea-
cem, um ensino capaz, além disto, de criar, no espírito das gerações novas, a
consciência da responsabilidade diante dos valores maiores da pátria, a sua
independência, a sua ordem, o seu destino.

Por outro lado, seria de todo impraticável introduzir na educação pri-
mária e insinuar no espírito das crianças o difícil problema da significação
do homem, este problema crítico, de que depende o rumo de uma cultura
e de uma civilização, o rumo das organizações políticas, o rumo da ordem
em todos os terrenos da vida social. Tal problema só poderá ser considerado
quando a adolescência estiver adiantada, e é por isto que a formação da cons-
ciência humanística, isto é, a formação da compreensão do valor e do destino
do homem é finalidade de natureza específica do ensino secundário.

Um ensino secundário que se limitasse ao simples desenvolvimento dos
atributos naturais do ser humano e não tivesse a força de ir além dos estudos
de mera informação literária, científica ou filosófica, que fosse incapaz de
dar aos adolescentes uma concepção do que é o homem, uma concepção
do ideal da vida humana, que não pudesse formar, em cada um deles, a
consciência da significação histórica da pátria e da importância de seu destino
no mundo, assim como o sentimento da responsabilidade nacional, falharia
à sua finalidade própria, seria ensino secundário apenas na aparência e na
terminologia, porque de seus currículos não proviriam as individualidades
responsáveis e dirigentes, as individualidades esclarecidas de sua missão social
e patriótica, e capazes de cumpri-la.

Divisão em dois ciclos - A reforma conserva a divisão do ensino secundário
em dois ciclos, dando, porém, uma configuração diferente a essa estrutura.
O primeiro ciclo compreenderá um só curso: o curso ginasial, de quatro anos.
O segundo terá dois cursos paralelos, cada qual com a duração de três anos,
sendo qualquer deles acessível aos candidatos que tenham concluído o curso
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ginasial.
Da limitação do curso ginasial a quatro anos resultará, por um lado, a

vantagem de tornar a educação secundária, na sua primeira fase, ao alcance
de um número maior de brasileiros.

Outra vantagem dessa limitação é a possibilidade de uma conveniente
articulação do primeiro ciclo do ensino secundário com o segundo ciclo de
todos os ramos especiais do ensino de segundo grau, isto é, com o ensino
técnico industrial, agrícola, comercial e administrativo e com o ensino normal,
servindo de base a essas categorias de ensinos, o que concorrerá para maior
utilização e democratização do ensino secundário, que assim não terá, como
finalidade preparatória, apenas conduzir ao ensino superior.

Quanto aos dois cursos do segundo ciclo, o clássico e o científico, é de
notar que não que não constituem dois rumos diferentes da vida escolar,
não são cursos especializados, cada qual com uma finalidade adequada a
determinado setor dos estudos superiores. A diferença que há entre eles é que,
no primeiro, a formação intelectual dos alunos é marcada por um acentuado
estudo das letras antigas, ao passo que, no segundo, a maior acentuação
cultural é proveniente do estudo das ciências. Entretanto, a conclusão tanto
de um como de outro dará direito ao ingresso em qualquer modalidade de
curso do ensino superior.

Esta solução respeita a vocação de cada aluno, que poderá, concluídos
os estudos do primeiro ciclo, dar aos seus estudos posteriores, no segundo
ciclo, conforme as preferências de sua inteligência, ou uma direção de sentido
clássico ou um maior vigor científico, e transfere, para a final conclusão do
ensino secundário, para um época em que cada aluno deva ter atingido a uma
suficiente madureza de espírito, a definitiva escolha do seu rumo universitário.

O estudo da língua, da história e da geografia pátrias - O conhecimento
seguro da própria língua constitui para uma nação o primeiro elemento de
organização e de conservação de sua cultura. Mais do que isto, o cultivo
da língua nacional interessa à própria existência da nação, como unidade
espiritual e como entidade independente e autônoma.

Na conformidade deste pressuposto, o ensino da língua portuguesa é am-
pliado, tornando-se obrigatório em todas as sete séries, com a mesma inten-
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sificação para todos os alunos.
Com o mesmo objetivo de orientar o ensino secundário no sentido de

uma compreensão maior dos valores e das realidades nacionais, a reforma
separa a história do Brasil e a geografia geral, para constituírem disciplinas
autônomas.

O grego e o latim - O grego é incluído nos estudos do segundo ciclo, entre
as disciplinas do curso clássico.

O latim será estudado tanto no primeiro como no segundo ciclo. Figura
entre as disciplinas de cada uma das séries do curso ginasial, e continuará a ser
estudado, no curso clássico, por mais três anos. Dar-se-á assim de um modo
geral a todos os alunos da escola secundária, em quatro anos de estudo, um
conhecimento básico da língua latina, suficiente por certo como elemento de
cultura geral, e se assegurará àqueles que tiverem revelado pendor intelectual
para as humanidades antigas, isto é, aos alunos do curso clássico, um estudo
mais intensivo dessa língua.

Deixemos de parte o argumento, aliás valioso, de que o grego e o latim são
necessários à leitura dos autores antigos, portadores de grandes mensagens, e
ainda, quanto ao latim, à leitura dos livros de ciência e filosofia escritos nessa
língua quando ela era a língua comum da cultura ocidental. Boas traduções
não faltam. E é afinal mero preconceito o considerar a tradução como um
expediente subalterno.

O ponto essencial do problema é que, por mais que esteja o nosso país
voltado para a modernidade e para o futuro, por mais vigorosa que seja a sua
participação na vida nova do mundo, não lhe é possível desconhecer a irremo-
vível vinculação de sua cultura com as origens helênicas e latinas. Não seria
conveniente romper com essas fontes. Com este rompimento perderíamos o
contato e a influência de uma velha cultura que consubstanciou e elevou os
valores espirituais maiores da antiguidade e representa uma experiência sem
par do destino humano. Perderíamos por outro lado os mais nobres víncu-
los do parentesco da cultura nacional com as mais ilustres culturas de nosso
tempo, todas elas ligadas ao grande tronco mediterrâneo.

É preciso reconhecer, pois, que os estudos antigos não se revestem apenas
de um valor de erudição. Eles constituem uma base e um título das culturas
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do Ocidente; eles serão sempre, conforme o expressivo dizer de um escritor
moderno, “um elemento inalienável da dignidade ocidental”.

Quanto ao latim especialmente, necessário é ainda estudá-lo com parti-
cular cuidado em nossas escolas secundárias, por ser ele o fundamento e a
estrutura da língua nacional. Sem o latim, o conhecimento da língua na-
cional, por mais ilustração que tenha, será sempre um saber marcado de
inseguranças e lacunas, e como que envolto por uma certa escuridade.

O ensino das línguas vivas estrangeiras - O ensino secundário das nações
cultas dá em regra a cada aluno o conhecimento de uma ou das línguas vivas
estrangeiras. Esse número é elevado a três pelos países cuja língua nacional
não constitui um instrumento de grandes recursos culturais.

A reforma adotou esta última solução. Claro está que o francês e o inglês
não poderiam deixar de ser conservados no número das línguas vivas estran-
geiras do nosso ensino secundário, dada a importância desses dois idiomas
na cultura universal e pelos vínculos de toda sorte que a eles nos prendem.

A reforma introduz o espanhol no grupo das línguas vivas estrangeiras
de nossos estudos secundários. Além de ser uma língua de antiga e vigorosa
cultura e de grande riqueza bibliográfica para todas as modalidades de es-
tudos modernos, é o espanhol a língua nacional do maior número dos países
americanos. Adotá-lo no nosso ensino secundário, estudá-lo, não pela rama e
autodidaticamente, mas de modo metódico e seguro, é um passo a mais que
damos para a nossa maior e mais íntima vinculação espiritual com as nações
irmãs do continente.

Dará, deste modo, a escola secundária brasileira a todos os alunos o ensino
de três línguas vivas estrangeiras.

É preciso não esquecer o valor cultural e a importância bibliográfica de
outras línguas modernas, notadamente o alemão e o italiano.

Na impraticabilidade de ensiná-las nos limites de tempo e de capacidade
pedagógica da escola secundária, será medida sem dúvida útil e de possível
adoção introduzir o seu estudo, pelo menos em caráter facultativo, nos es-
tabelecimentos de ensino superior, ao lado dos estudos científicos e técnicos
para os quais elas constituem elemento auxiliar de primeira necessidade. O
estudo das ciências - A reforma coloca o problema do estudo das ciências em
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termos convenientes.
No curso ginasial, a matemática e as ciências naturais serão estudadas

de modo elementar. Seria antipedagógico sobrecarregar os alunos, nessa pri-
meira fase dos estudos secundários, com estudos científicos aprofundados.

Posteriormente, no curso clássico e no curso científico, far-se-á das ciências
estudo mais acurado. Terá o estudo da matemática, da física, da química
e da biologia, no curso científico, maior desenvolvimento e profundidade do
que no curso clássico. Não deverá, porém, esse estudo ser tão abundante e
minucioso no curso científico que possa tornar-se inconveniente demasia, nem
de tal modo reduzido no curso clássico, que não baste à formação de uma
cultura científica adequada aos fins do ensino secundário.

Ao estudo das ciências, num e noutro caso, orientará sempre o princí-
pio de que não é papel do ensino secundário formar extensos conhecimentos,
encher os espíritos adolescentes de problemas e demonstrações, de leis e hipó-
teses, de nomenclaturas e classificações, ou ficar na superficialidade, na mera
memorização de regras, teorias e denominações, mas cumpre-lhe essencial-
mente formar o espírito científico, isto é, a curiosidade e o desejo da verdade,
a compreensão da utilidade dos conhecimentos científicos e a capacidade de
aquisição desses conhecimentos.

Está claro que será mais difícil a tarefa de ensinar desse modo as ciências.
No ensino científico, mais do que em qualquer outro, falhará sempre irre-

mediavelmente o processo do erudito monologar docente, a atitude do profes-
sor que realiza uma experiência diante dos alunos inexpertos como se estivesse
fazendo uma representação, o método de inscrever na memória a ciência dos
livros. Nas aulas das disciplinas científicas, os alunos terão que discutir e
verificar, terão que ver e fazer. Entre eles e o professor é necessário estabe-
lecer um regime de cooperação no trabalho, trabalho que deverá estar cheio
de vida e que seja sempre, segundo o preceito deweyano, uma “reconstrução
da experiência”.

Se as ciências forem ensinadas assim, sob a influência das coisas concretas,
em contato com a natureza e a vida, de um modo sempre ativo, formarão,
tanto nos alunos do curso científico como nos do curso clássico, uma conveni-
ente cultura científica, que concorra para definir-lhes a madureza intelectual
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e que os habilite aos estudos universitários de qualquer ramo.
III - Cumpre-me ainda acrescentar as seguintes observações sobre o pro-

jeto de lei orgânica do ensino secundário: É dado especial relevo ao problema
da educação oral e cívica, isto é, da formação do caráter e do patriotismo.
Adotar-se-á a este respeito a melhor lição pedagógica, isto é, a orientação
de que o meio eficiente de atingir a esta modalidade de educação não será
a inclusão de um programa instrutivo dos deveres humanos, não será minis-
trar uma especial preparação intelectual dessa matéria, mas desenvolver nos
alunos uma justa compreensão da vida e da pátria e fazer-lhes, desde cedo
e em todas as atividades e circunstâncias da vida escolar, efetivamente viver
com dignidade e fervor patriótico.

Foi incluída no projeto a declaração constitucional da liberdade de ensino
de religião.

É estabelecida a diferenciação do ensino secundário feminino. Deverá este
ensino tomar em consideração a natureza da personalidade feminina e a mis-
são de mulher dentro do lar. Decorrerão naturalmente dessa diferenciação
uma diversa orientação dos programas e a separação das classes, sempre que
na mesma escola secundária houver alunos dos dois sexos. É claro, porém,
que sob o ponto de vista do valor da preparação intelectual, o ensino secun-
dário feminino permanecerá identificado com o ensino secundário masculino.

São instituídos os exames de licença, destinados à habilitação para efeito
de conclusão de qualquer curso. Os exames de licença ginasial, ao fim do
primeiro ciclo, serão prestados nos próprios estabelecimentos de ensino, pelos
seus alunos. Os exames de licença clássica e os de licença científica, terminais
dos cursos do segundo ciclo, só poderão ser prestados perante bancas oficiais.

É determinada a adoção, em nosso ensino secundário, da orientação edu-
cacional, prática pedagógica de grande aplicação na vida escolar dos Estados
Unidos. A orientação educacional deverá estar articulada com a administra-
ção escolar e o corpo docente, para cujas organizações o projeto estabelece
os preceitos essenciais. O conjunto constituirá, em cada escola secundária, o
organismo coordenado e ativo, capaz de assegurar a unidade e a harmonia
da formação da personalidade adolescente.

O projeto estabelece o princípio de que as pessoas particulares, individuais
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ou coletivas, que mantenham estabelecimento de ensino secundário, são con-
sideradas como no desempenho de função de caráter público, cabendo-lhes
em matéria de educação os deveres e responsabilidades inerentes ao serviço
público. Decorre deste princípio a condenação do interesse comercial que
porventura pudesse influir em qualquer organização escolar.

São estabelecidos preceitos destinados à diminuição do custo do ensino
secundário e ao desenvolvimento da assistência aos escolares necessitados. A
providência tem em mira proporcionar, o mais que for possível, a educação
secundária aos adolescentes bem dotados.

Enfim, inspira-se o projeto de um modo geral na fecunda verdade pe-
dagógica de que a educação deve ser vida a fim de que possa ser uma útil
preparação para a vida.

IV - Presidiu à elaboração da presente reforma a preocupação de apro-
veitar a boa experiência, não só a experiência da última legislação do ensino
secundário, mas também a proveniente das legislações anteriores.

Sobre o projeto inicialmente organizado, foi ouvida a opinião de repre-
sentantes de todas as correntes pedagógicas. Procurei conciliar as tendências
opostas ou divergentes, notadamente no terreno da velha controvérsia en-
tre os defensores e os negadores da atualidade do estudo das humanidades
antigas.

Parece ter a reforma conseguido as mais razoáveis soluções.
Se ela merecer a aprovação de V. Excia., é de crer que o nosso ensino

secundário dará um passo a mais no sentido da renovação e da elevação.
Possivelmente, dada a extrema dificuldade do problema do ensino secundário,
defeitos haverá no sistema proposto. A experiência virá demonstrar o que de
futuro será preciso corrigir ou retificar, pois, como disse Bernardo Pereira de
Vasconcelos, quando, há mais de um século, declarava abertas as portas do
Colégio Pedro II, “um dos meios, e talvez o mais proveitoso, de fazer sentir
os inconvenientes de um regulamento é a sua fiel e pontual execução”.

Apresento, com o projeto de lei orgânica do ensino secundário, um projeto
de decreto-lei que contém as disposições transitórias necessárias à aplicação
dessa lei.

O sistema novo de ensino secundário deverá ser desde logo aplicado às
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quatro séries do curso ginasial. Os alunos, que ora cursam a quinta série do
curso fundamental e as duas séries do curso complementar, nos termos da
legislação vigente, continuarão os seus estudos, em cada curso, segundo essa
mesma legislação.

Por esta forma, sem dificuldades para os estabelecimentos de ensino e
sem quebra da conveniente continuidade escolar dos alunos, o novo sistema
de ensino secundário, com dois anos de adaptação, poderá estar plenamente
adotado.

Apresento a V. Excia. os meus protestos de cordial estima e profundo
respeito - Gustavo Capanema.
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Apêndice D

Listas das obras de Física
julgadas pela CNLD

D.1 Lista no1 de obras aprovadas - setembro
de 1947

Na primeira lista na área de física do ensino secundário são trazidos os livros:

1. Arnaldo Carneiro Leão - Prática de Física - 3o série - Edição 1o -
registro 31 Processo - 36.524-40;

2. Guilherme Bonfim Del Vegni-Néri - Problemas de Física Volume
I - sem números indicativos de série ou edição - registro 66 - Processo
- 18.449-41;

3. Oscar Bergstrom Lourenço - Física - 3o série - Edição 8o - registro
46 - Processo - 35.075-40;

4. Oscar Bergstrom Lourenço - Física - 5o série - Edição 3o - registro
25 - Processo - 35.077-40.
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D.2 Lista no1 de obras aprovadas condicio-
nalmente - outubro de 1947

A segunda lista divulgada em 10 de outubro de 1947, refere-se a obras apro-
vadas condicionalmente no ano de 1941. Nesta lista são trazidas 77 obras de
diferentes autores. Na área de física são trazidos os títulos dos autores1:

1. Álvaro Magalhães - Elementos de Física - 3o série - edição 3o - Pro-
cesso 39.353-41;

2. Aníbal Freitas - Elementos de Física - 3o série - edição 4o - Processo
23.248-41;

3. Aníbal Freitas - Elementos de Física - 4o série - edição 3o - Processo
1.396-39;

4. Aníbal Freitas - Elementos de Física - 5o série - edição 3o - Processo
1.368-39;

5. Aristóteles Poch - Lições de Física - 3o série - edição 1o - Proceso
36.695-40;

6. Carlos Costa (Dr.) - Elementos de Física, Química e História Natu-
ral - sem indicativo de série - 2o edição - Processo 37.319-40;

7. Hipérides Zanello - Física - 4o série - sem indicativo de edição -
Processo 35.082-40;

8. Hipérides Zanello - Física - 3o série - edição 1o - Processo 35.720-40;
9. Isidoro Dumont (Iro) Coleção F.T.D. - Física - sem indicativo de

série - edição 1o - Processo 39.608-40;
10. Isidoro Dumont (Iro) Coleção F.T.D. - Física - sem indicativo de

série e edição - Processo 37.382-40;
11. Luís Cavalheiro e Nicolau Angelino - Física - 4o série - edição 2o

- Proceso 34.688-40;
12. Luís Cavalheiro e Nicolau Angelino - Física - 5o série - edição 1o

- Proceso 47.486-41;
1Nesta lista não consta o número de registro porque as obras foram aprovadas condici-

onalmente.
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13. Mário Faccini - Física e Química - 3o série - Edição 7o - Processo
36.702-40;

14. Mário Faccini - Física - 5o série - Edição 4o - Processo 23.241-40.

D.3 Lista no2 de obras aprovadas - outubro e
dezembro de 1947

A terceira lista dos livros autorizados em 1944 é publicada em 27 de outubro
de 1947 e parcialmente republicada com retificaçãoes em 02/12/1947. Nesta
lista -sem a retificação- constam 529 títulos.

D.3.1 27 de outubro de 1947 e 02/12/1947

Livros autorizados em 1944:

1. Francisco Alcântara Gomes Filho - Física - 1o série - sem indicativo
de edição - Registro 175 - Processo 83.652-44;

2. Guilherme Bonfim Del Vegni-Néri - Problemas de Física- 4o e 5o

séries - edição 2o - Registro 173 - Processo 62.444-42;
3. Hermann Urbano Nabholz - Física - 2o série - sem indicativo de

edição - Registro 177 - Processo 84.617-44.

Livros autorizados em 19452

1. Alvaro Machado e Alvaro Soares Brandão - Física - 1o série - sem
indicativo de edição - Registro 636 - Processo 84.552-44;

2. Anibal Freitas - Física - 1o série - sem indicativo de edição - Registro
641 - Processo 24.111-45;

3. Anibal Freitas - Física - 2o série - sem indicativo de edição - Registro
654 - Processo 78.613-45;

4. Eduardo Celestino Rodrigues - 900 Exerícios de Física (Cursos
clássico e científico) - 1o, 2o e 3o séries - Edição 6o - Registro 633 -
Processo 84.101-44;

2As listas vêm separadas nesta edição do D.O.U.
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5. Hipérides Zanello - Física - 2o série - sem indicativo de edição -
Registro 643 - Processo 36.786-45;

6. Hiperides Zanello - Física - 1o série - sem indicativo de edição -
Registro 650 - Processo 47.940-45;

7. João Delamare S. Paulo - Física I Volume - 1o série - edição 2o -
Registro 647 - Processo 30.559-45;

8. Mário Marciano (Irmão) - Física - 1o série - sem indicativo de edição
- Registro 648 - Processo 46.833-45;

9. Mário Shemberg (sic) - Física - 1o série - sem indicativo de edição -
Registro 642 - Processo 32.619-45;

10. Urbano Pereira - Física - 3o série - sem indicativo de edição - Registro
644 - Processo 4.026-42;

11. Urbano Pereira - Curso de Física - sem indicativo de série ou edição
- Registro 646 - Processo 9.750-45;

12. Urbano Pereira - Compêndio de Física - 4o série - sem indicativo de
edição - Registro 652 - Processo 10.097-42.

e retificações:

1. Aníbal Freitas - Curso de Física - 3o série - edição 2o - Processo
1.382-39;

2. Luis Caetano de Oliveira e Ricardo Rodrigues Vieira - Manipu-
lações e problemas de Física para o curso ginasial e exames vestibulares
- sem indicativo de edição e série - Processo 1.3883

D.4 Lista no2 de obras aprovadas condicio-
nalmente - novembro de 1947

Em 6 de novembro de 1947 a lista refere-se aos livros aprovados condicional-
mente em 1944. Ela contém 98 títulos de autores de diferentes áreas.

3Página avariada impossibilitando ler os dois últimos dígitos do número do processo.
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1. Ari Maurell Lobo - Compêndio de Física Ginasial - 4o série - Edição
1o - Processo 84.206-44;

2. Francisco Alcântara Gomes Filho - Física - 2o série - sem indicativo
de edição - Processo 12.450-45;

3. Guilherme Bonfim Del Vegni-Neri - Grandezas e Unidades Físicas
- sem indicativo de série e edição - Processo 84.115-44;

4. Hermann Urbano Nabholz - Física - 1o série - sem indicativo de
edição - Processo 84.636-44;

5. Hermann Urbano Nabholz - Física - 3o série - sem indicativo de
edição - Processo 45.466-45;

6. João Delamare S. Paulo - Física - 2o série - edição 2o - Processo
30.560-45;

7. Miguel Milano - O meu mestre de física - sem indicativo de série -
edição 1o - Processo 43.473-41;

8. Miguel Milano - Tratado de Física (Volume I) - sem indicativo de
série- Edição 1o - Processo 43.479-41;

9. Renato Adolfo Reix - Física Curso Superior - Tomo I - sem série -
Edição 1o - Proceso 39.609-40;

10. Renato adolfo Reix - Física Curso Superior - Tomo II - sem série -
Edição 1o - Proceso 39.610-40;

11. Valter Toledo Silva - Física 1o Volume - séries 1o e 2o - sem indicativo
de edição - Processo 84.618-44.

D.5 Lista no3 de obras aprovadas - novembro
de 1947

Em 24/11/1947 lista parcial 3 divulga 442 obras aprovadas no ano de 1946.

1. Aníbal Freitas - Física - 3o série - sem indicativo de edição - Registro
850 - Processo 64.239-46;

2. João de Lamare S. Paulo - Física - 3o série - edição 2o - Registro
845 - Processo 92.502-45;
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3. Mário Marciano - Física - 2o série - Edição 2o - registro 849 - Processo
47.294-46;

4. Oscar Bergstrom Lourenço - Física - 4o série - Edição 6o - registro
1022 - Processo 35.076-40.
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Programas dos Cursos Clássico
e Científico

E.1 Curso Clássico

E.1.1 Programa da primeira série

Neste ramo de ensino a física não era prevista na primeira série.

E.1.2 Programa da segunda série

• Introdução - Unidade I - A lei física e a medida física: 1. Conceito
de lei física. Importância do estudo quantitativo dos fenômenos físi-
cos, Medidas físicas. 2. Erros. Precisão. 3. Medida das grandezas
geométricas.
• A Estática - Unidade II - Estática dos sólidos: 1. Pressão. Conceito

de força. Composição de forças. 2. Equilíbrio. Momento. Centro de
gravidade. 3. Trabalho mecânico. Unidades. Conservação do traba-
lho. Máquinas simples. Unidade III - Estática dos líquidos e gases: 1.
Pressão. Unidades. Corpos imersos e flutuantes. Densidade. Peso es-
pecífico. 2. Compressibilidade e expansibilidade dos gases. 3. Pressão
atmosférica.
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• A ótica geométrica - Unidade IV - Reflexão da luz: 1. Propagação
retilínea da luz. Reflexão. Espelhos. 2. Construção geométrica das
imagens nos espelhos planos e esféricos. Unidade V - Refração da luz:
1. Índice de refração. Lâminas de faces paralelas. Prismas. 2. Lentes
delgadas. Construção geométrica das imagens. 3. Instrumentos de
ótica.
• A energia térmica - Unidade VI - O calor: 1. Conceito de quanti-

dade de calor e de temperatura. Unidades. 2. Dilatação dos sólidos,
líquidos e gases. 3. Mudança de estado físico. Unidade VII - O calor
considerado como forma de energia: 1. Equivalência entre o calor e o
trabalho. 2. Conceito de energia. 3. Noções de termodinâmica.
• A energia cinética - Unidade VIII - Cinemática: 1. Movimento

retilíneo uniforme. Velocidade. 2. Movimento retilíneo uniformemente
variado. Aceleração. Queda dos corpos no vácuo. 3. Movimento cir-
cular uniforme. Unidade IX - Dinâmica: 1. Dinâmica das translações.
Massa. Proporcionalidade entre a força e a aceleração. 2. Teorema das
forças vivas. 3. Dinâmica das rotações e oscilações. Proporcionalidade
entre o conjugado e a aceleração angular. Energia cinética de rotação.
4. Sistemas de unidade coerentes. Fórmulas dimensionais. Legislação
metrológica brasileira.

E.1.3 Programa da terceira série

• A energia elétrica - Unidade I - a corrente elétrica: 1. Geradores e
receptores. Energia e potência elétricas. Efeitos térmicos da corrente
elétrica. 2. Grandezas características. Unidades elétricas. 3. Circuitos
de corrente contínua. Associação de geradores e receptores. Circuitos
derivados.
• A física ondulatória - Unidade II - vibrações e ondas: 1. Movimento

vibratório e sua propagação ondulatória. 2. Estudo físico do som.
Fontes sonoras. 3. Estudo físico da luz. Concepção ondulatória da luz.
Fenômenos de interferência, polarização e dupla refração. 4. Fontes de
luz. Principais grandezas e unidades fotométricas.
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• Campos de força - Unidade III - campo de gravitação: 1. Forças
de gravitação. Campo da gravidade. 2. Pêndulo composto. Pên-
dulo simples. Unidade IV - Campo elétrico: 1. Forças de atração e
repulsão elétrica. Conceito de campo elétrico. Potencial elétrico. 2.
Condensadores. Unidade V - Campo magnético: 1. Ímãs. Ações entre
polos magnéticos. 2. Conceito de campo magnético. Campo magné-
tico terrestre. 3. Campo magnético das correntes. Ação recíproca das
correntes e dos ímãs. Motores elétricos. 4. Fenômeno da indução ele-
tromagnética. Correntes induzidas. Geradores mecânicos de energia
elétrica. Ondas eletromagnéticas.
• A física corpuscular - Unidade VI - Atomística da eletricidade: 1.

Eletrólise. Carga elétrica elementar. 2. Descarga elétrica nos gases.
Raios catódicos. Raios X. 3. Radiações corpusculares. 4. Os corpús-
culos elementares e a constituição da matéria.

E.2 Curso Científico

E.2.1 Programa da primeira série

• Introdução - Unidade I - A lei física e a medida física: 1. Conceito
de lei física. Importância do estudo quantitativo dos fenômenos físi-
cos, Medidas físicas. 2. Erros. Precisão. 3. Medida das grandezas
geométricas.
• A Estática - Unidade II - Estática dos sólidos: 1. Peso dos cor-

pos. Conceito de força. Unidades de força. 2. Sistemas de forças.
3. Equilíbrio. Momento. 4. Centro de gravidade. 5. Deformações
elásticas. Unidade III - Trabalho mecânico: 1. Conceito de trabalho.
Unidade de trabalho. 2. Conservação do trabalho. Máquinas simples.
3. Atrito. 4. Energia potencial. Unidade IV - Estática dos líquidos:
1. Conceito de pressão. Unidades. Distribuição das pressões nos líqui-
dos. 2. Equilíbrio dos corpos imersos e flutuantes. Densidade. Peso
específico. 3. Tensão superficial. Unidade V - Estática dos gases: 1.
Compressibilidade e expansibilidade dos gases. Pressão atmosférica.
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• A ótica geométrica - Unidade VI - Reflexão da luz: 1. Propagação
retilínea da luz. Reflexão. 2. Espelhos planos. Espelhos esféricos. 3.
Construção geométrica das imagens. Unidade VII - Refração da luz:
1. Índice de refração. Lâminas de faces paralelas. Prismas. Unidade
VIII - Lentes delgadas: 1. Construção geométrica das imagens. 2.
Convergência. 3. Sistemas de lentes delgadas justapostas. Unidade IX
- Instrumentos de ótica: 1. Câmara fotográfica. Projetor. 2. Lupa.
Microscópio. 3. Lunetas. 4. Ótica da visão.

E.2.2 Programa da segunda série

• A energia térmica - Unidade I - O calor: 1. Conceito de quan-
tidade de calor. Unidades. 2. Temperatura. Escalas termométricas.
3. Calor específico. 4. Calor sensível e calor latente. Unidade II -
Dilatações sob a ação do calor: 1. Dilatação dos sólidos. 2. Dilatação
dos líquidos. Unidade III - Estudo dos gases: 1. Leis dos gases. 2.
Conceito de gás perfeito. Transformações de um gás perfeito. Unidade
IV - Mudanças de estado físico: 1. Diversas espécies de mudanças de
estado. 2. Leis da mudança de estado. Vapores. Unidade V - O ca-
lor considerado como forma de energia: 1. Transformação de trabalho
em calor. Primeiro princípio da termodinâmica. 2. Conservação da
energia. 3. Transformação de calor em trabalho. Segundo princípio da
termodinâmica. 4. Máquinas térmicas.
• A energia elétrica - Unidade VI - A corrente elétrica: 1. Geradores

e receptores. Energia e potência elétricas. 2. Intensidade de corrente.
Diferença de potencial. Força eletromotriz. 3. Efeitos térmicos da
corrente elétrica. Resistência elétrica. Unidades elétricas. Unidade
VII - Circuitos de corrente contínua: 1. Associação de geradores e
receptores. 2. Circuitos derivados.
• A energia cinética - Unidade VIII - Cinemática do ponto: 1. Mo-

vimento retilíneo uniforme. Conceito de velocidade. 2. Movimento
retilíneo uniformemente variado. Conceito de aceleração. 3. Movi-
mento circular uniforme. Velocidade angular. Unidade IX - Dinâmica
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dos movimentos de translação: 1. Conceito de massa. Conceito veto-
rial de aceleração. 2. Proporcionalidade entre a força e a aceleração. 3.
Teorema das forças vivas. 4. Choque mecânico. Unidade X - Dinâmica
dos movimentos de rotação e oscilação: 1. Momento de inércia. Acele-
ração angular. 2. Proporcionalidade entre o conjugado e a aceleração
angular. 3. Energia cinética de rotação.

E.2.3 Programa da terceira série

• A medida física - Unidade I - Sistemas de unidades: 1. Sistema
de unidades coerentes. 2. Fórmulas dimensionais. Homogeneidade das
equações da física. 3. Legislação metrológica brasileira. 4. Noções
sobre cálculo dos erros. Médias.
• A física ondulatória - Unidade II - Vibrações e ondas: 1. Movimento

vibratório. Composição de movimentos vibratórios. 2. Propagação
ondulatória. Superposição de ondas. 3. Caráter vibratório do som. 4.
Propagação do som. Nodos e ventres nos sistemas vibrantes. 5. Fontes
sonoras. Unidade III - Estudo físico da luz: 1. Concepção ondulatória
da luz. Velocidade da luz. 2. Radiações monocromáticas. Espectro
das radiações. 3. Interferências luminosas. 4. Polarização da luz.
Polarização rotatória. Dupla refração. 5. Fontes de luz. Principais
grandezas e unidades fotométricas.
• Os campos de força - Unidade IV - campo de gravitação: 1. Força

de gravitação. 2. Campo de gravidade. 3. Queda dos corpos no vácuo
e o ar. Resistência do ar. 4. Pêndulo composto. Pêndulo simples.
Unidade V - Campo elétrico: 1. Forças de atração e repulsão elétrica.
2. Conceito de carga elétrica. Conceito vetorial de campo eletrostático.
Potencial elétrico. 3. Indução elétrica. Condensadores. Unidade VI -
Campo magnético: 1. Ímãs. Conceito de campo magnético e de mo-
mento magnético. Campo magnético terrestre. 2. Campo magnético
das correntes. Eletroímãs. Indução magnética. 3. Ações recíprocas
das correntes e dos ímãs. Motores elétricos. 4. Indução eletromagné-
tica. Correntes induzidas. Geradores mecânicos de energia elétrica. 5
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noções sobre correntes alternativas e sobre oscilações elétricas. Ondas
eletromagnéticas.
• A física corpuscular -Unidade VII - Efeitos químicos da corrente

elétrica: 1. Eletrólise. 2. Quantidade de eletricidade. Unidades. Carga
elétrica elementar. 3. Geradores químicos. Unidade VIII - Condução
da eletricidade através dos gases: 1. Descargas elétricas. 2. Raios
catódicos. Raios X. 3. Radiações corpusculares. 4. Os corpúsculos
elementares e a constituição da matéria.
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