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RESUMO
Em 1998 foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a fim de ser um exame
oficial e voluntário para os concluintes do Ensino Médio, destinado a averiguação da
qualidade do ensino ofertado. Em 2009, ele foi reformulado em seu formato e princípios
e passou a se chamar Novo Enem. A partir de então, ele se tornou uma das principais
referências em âmbito nacional para acesso ao Ensino Superior, gerando um
crescimento do impacto da prova no contexto nacional. Dentro desse cenário, destaco
os autores de livros didáticos, produzidos e avaliados a partir de programas
governamentais, como sujeitos com histórias para narrar e que podem ensinar muito
sobre as dinâmicas curriculares que envolvem o Enem. Apresento nesta tese os
desenvolvimentos realizados para investigar a seguinte pergunta de pesquisa: que
refrações podem ser compreendidas da proposição do Enem como política educacional
nacional na produção editorial dos livros didáticos de Física conforme as histórias que
alguns de seus autores narram? Para tal, a investigação contou com três objetivos:
compreender narrativas sistêmicas sobre a Física escolar, presentes nos documentos
oficiais relativos ao Enem, ao PNLEM e ao PNLD, entre 1998 e 2018; compreender
narrativas de história de vida sobre a Física escolar, presentes nas histórias narradas
por autores de livros didáticos de Física; e identificar ênfases temáticas comuns entre
as narrativas sistêmicas e de histórias de vida, a partir dos quais é possível compreender
episódios de refração do Enem em campos de produção de livros didáticos. Para tal,
articulo com o conceito de refração desenvolvido por Ivor Goodson e Tim Rudd, que visa
compreender os processos de transformação das políticas educacionais no fluxo entre
diferentes contextos históricos, sociais e culturais. Este conceito tem sido articulado a
fim de mapear reformas educacionais que vem tomando curso nos séculos XX e XXI, a
partir da sobreposição de narrativas sistêmicas e narrativas de histórias de vida. Para
construir as narrativas sistêmicas foram analisados os textos dos documentos
reguladores do Enem, do PNLEM e do PNLD, compondo o nível macro, além dos guias
de livros didáticos do PNLEM e do PNLD, compondo o nível meso. Para construir as
narrativas de história de vida foram entrevistados sete autores de livros didáticos de
Física, que foram transcritas, textualizadas, transformadas em mônadas, fragmentos de
histórias que visam dar visibilidade a experiências e memórias, e organizadas em
retratos narrativos, compondo o nível micro. Com esses dados, evidenciei sete ênfases
temáticas: interdisciplinaridade; pluralidade de linguagens; cidadania e diversidade
cultural, étnica e de gênero; competências e habilidades; contextualização; abordagem
qualitativa/quantitativa; e conteúdos da Física. Construí sete quadros sintéticos
contendo os episódios de refração referentes a estas ênfases temáticas, a partir dos

quais compreendi uma perenidade da influência exercida por exames de acesso ao
Ensino Superior, que em 1970 havia sido chamada de “questão vestibular”, mas que
agora poderia ser renomeada como “questão Enem”.

ABSTRACT

In 1998, the National High School Exam, Enem, was created in order to be an official
and voluntary exam for high school graduates, aimed at verifying the quality of the
education offered. In 2009, it was reformulated in its format and principles and renamed
New Enem. After that, it became one of the main references at the national level for
access to Higher Education, generating an increase in the impact of the test in the
national context. Within this scenario, I highlight the authors of textbooks, produced and
evaluated on government programs, as subjects with stories to narrate and who can
teach a lot about the curricular dynamics that involve the Enem. In this thesis, I present
the developments made to investigate the following research question: what refractions
can be understood from the proposition of Enem as a national educational policy in the
editorial production of Physics textbooks according to the stories that some of its authors
narrate? To this end, the investigation had three objectives: to understand systemic
narratives about school physics, present in official documents related to Enem, PNLEM
and PNLD, between 1998 and 2018; understand life story narratives about school
physics, present in the stories narrated by authors of Physics textbooks; and identify
common thematic emphasis between systemic narratives and life stories, from which it
is possible to understand episodes of refraction of Enem in textbook production fields.
With that purpose in mind, I articulated the concept of refraction developed by Ivor
Goodson and Tim Rudd, which aims to understand the transformation processes of
educational policies in the flow between different historical, social and cultural contexts.
This concept has been articulated in order to map educational reforms that have been
taking place in the 20th and 21st centuries, based on the overlapping of systemic
narratives and narratives of life stories. To address the systemic narratives, the texts of
the regulatory documents of Enem and of governmental textbook programs, comprising
the macro level, were analyzed, in addition to the textbook guides for teachers of the
governmental textbook programs, comprising the meso level. To build the life story
narratives, seven authors of Physics textbooks were interviewed, which were
transcribed, textualized, transformed into monads, fragments of stories that aim to give
visibility to experiences and memories, and organized into narrative portraits, composing
the micro level. With these data, I highlighted seven thematic emphasis:
interdisciplinarity; plurality of languages; cultural, ethnic, gender and citizenship diversity;
skills and abilities; contextualization; qualitative/quantitative approach; and Physics’
school contents. I developed seven synthetic tables containing the refraction episodes
referring to these thematic axes, from which I understood a continuity of the influence

exerted by Higher Education’s entrance exams, which in 1970 had been called the
"college entrance exam issue", but which could now be renamed as the “Enem issue”.
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Introdução
Identificar de maneira precisa os problemas enfrentados pelo ensino da Física em
nível médio e situá-los nos dias atuais é uma tarefa complexa e parcial. Complexa, pois é
atravessada por uma infinidade de fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e
históricos em plena efervescência, e parcial, pois estaria centrada nas perspectivas e
experiências daqueles que a enfrentarem. Dessa maneira, busco localizar o cenário dessa
pesquisa enfrentando essas duas características imanentes.
Não é de hoje que o ensino de Física é um tema de discussão mobilizado por uma
comunidade de pessoas dedicadas a compreender as problemáticas que o envolve.
Podemos situar, por exemplo, a criação em 1970 do Simpósio Nacional de Ensino de
Física, SNEF, como um marco da consolidação da tradição de pesquisa na área de Ensino,
que já tem mais de 50 anos. Um grande número de questões importantes pode ser
identificado nas atas da primeira edição deste evento, cujo contexto em muito diverge do
atual, mas que sinaliza a mim algumas permanências. Uma destas questões, colocada por
um participante do evento me chama a atenção:
A maioria dos professores fica num dilema: devo formar um sujeito que seja
capaz de compreender o mundo, ou formar uma máquina que seja capaz de
vencer o Vestibular? Acho que o Vestibular é uma das maiores dificuldades que
enfrenta o ensino em todo o Brasil, atualmente. Sem antes resolver a questão
"Vestibular", não se pode começar a falar em objetivos do ensino de Física na
Escola Secundária. (SBF, 1970, p. 56)

Esta fala, pontualmente colocada, parece representar uma preocupação recorrente
em apresentações e discussões daquele evento: “a questão ‘vestibular”. São presentes nas
atas desta edição e nas posteriores as indignações de professores e pesquisadores em torno
da centralidade da influência dos exames para o acesso ao Ensino Superior na
materialização das práticas de ensino de Física.
É interessante notar que mesmo se tratando do início da organização formal da
comunidade de pesquisa em ensino de Física, ainda é possível encontrar uma referência
mais antiga que discute a relação entre o ensino secundário e exames de admissão ao
Ensino Superior, no artigo de Tiomno e Lopes (1953). Em uma série de indicações
realizadas para melhorar o ensino de Física brasileiro, que contempla desde a formação
de professores em faculdades de Filosofia, ao aumento da frequência de práticas de
experimentação em sala de aula, os autores discutem o papel do livro didático no ensino:
9) Não deve o professor preocupar-se com o fato de que alguns assuntos não
essenciais ou mais avançados possam ser exigidos em exames vestibulares
para Escolas Superiores, pois o estudante que tiver um bom conhecimento
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sólido dos assuntos fundamentais, poderá facilmente completar seu preparo
para tais exames. Além disso, se os estudantes forem sobrecarregados com essa
matéria não essencial, não aprenderão bem nem esta nem a parte fundamental.
É claro que esses assuntos não essenciais ou mais avançados devem ser
suprimidos dos programas dos exames vestibulares, como já está sendo feito
em várias Faculdades. (TIOMNO; LOPES, 1953, p. 47)

Os autores sinalizam que os professores não devem determinar os seus programas
de ensino a partir do que está previsto nos exames de acesso ao Ensino Superior, que além
de tudo compreende assuntos “não essenciais”. Eles discutem que os livros didáticos
precisam envolver os alunos, que pelo ensino tradicional se tornaram desencantados da
Física presente nas escolas.
Como uma questão histórica presente no processo de consolidação do ensino
brasileiro e secundário da Física, o vestibular é recorrentemente identificado como uma
das principais influências que precisa ser melhor investigada para compreendermos a
Física escolar (ALMEIDA JUNIOR, 1979; 1980; RODRIGUES; MENDES
SOBRINHO, 2004; STRIEDER; KAWAMURA, 2009; MOREIRA, 2000; CARVALHO
JÚNIOR, 2002; NICIOLI JUNIOR; MATTOS, 2007; CALADO, 2016).
Uma breve constituição histórica da disciplina escolar Física no cenário brasileiro
traz marcas de uma história de aproximadamente 150 anos em sua materialização em
alguns currículos de ensino secundário, quando passou a ser contemplada em exames
superiores de admissão. Ela já era desenvolvida em colégios militares, porém voltada para
a preparação para alguns cursos universitários específicos. Em 1890 os conhecimentos da
Física começam a ser introduzidos nas escolas, através das disciplinas de Ciências com o
aval da reforma educacional sancionada por Benjamin Constant. Sem professores
capacitados para esta abordagem, essa transformação ainda acontecia de forma bastante
superficial.
A Física só se torna completamente oficial no currículo com a reforma educacional
Francisco Campos, em 1931. Com base neste decreto são criadas as disciplinas Física,
Química e Biologia, independentes entre si nos anos finais do ensino secundário. Até esse
decreto, o ensino brasileiro era significativamente mais voltado para o ensino de
humanidades e linguagens, tradição que acompanhava o currículo desde o ensino dos
padres e jesuítas do século XVI. Os conhecimentos das ciências da natureza estavam à
margem no currículo, sendo considerados de baixo status, como no Colégio D. Pedro II,
no qual eram lecionados desde 1837.
A partir de 1931 a oficialização da disciplina escolar no currículo repercute na
necessidade de professores formados em nível superior, através da própria criação em
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1934 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, voltada para a formação
de pesquisadores e professores para o ensino secundário. Apesar deste e outros esforços,
o cenário nacional do ensino de Física mantém até os dias atuais uma permanente escassez
de professores formados para esta posição1.
Esse contexto vai consolidando a Física como uma aplicação da Matemática, uma
disciplina na qual o objetivo é aprender a realizar determinados cálculos e suas
demonstrações. Os exames de admissão no ensino superior já se configuram neste período
como um grande produtor de influência na Física Escolar, que em meio a investidas na
mudança dessas características, muitas vezes se limita a um conjunto de saberes capazes
de serem reproduzidos em provas de vestibular.
O cenário mundial permeado pela degradação ambiental, as guerras mundiais e do
Vietnã trouxeram as demandas pelas relações Ciência-Tecnologia-Sociedade- Ambiente
em uma discussão em torno de uma perspectiva mais crítica para a educação, que vai
ganhando espaço nos contextos acadêmicos e que refletiria no final do século XX nas
políticas educacionais curriculares. A partir da década de 1980 começam a surgir direções
de busca por transformações da disciplina, nas pesquisas acadêmicas, nos livrosdidáticos
e nas propostas de intervenção das universidades, refletindo uma reivindicação pela
participação do ensino das Ciências Naturais na formação da cidadania e da democracia.
Ao analisar livros de Física desde o início do século, Wuo (1999) mostra como eles trazem
reflexos de movimentos educacionais de diferentes períodos, como daGuerra Fria e suas
repercussões na ciência, ou da influência do Grupo de Reformulação do Ensino de Física2
(GREF) da Universidade de São Paulo (USP).
Tais direções de mudança impactam as políticas nacionais que propõem direcionar
a educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, os Parâmetros
Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, as
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1996; 1997; 2000a; 2002; 2006a; 2012a).
Também é importante ressaltar a promulgação da política direcionada para reestruturar a

1

Segundo as análises de Nascimento (2020), realizadas a partir dos microdados do Censo escolar 2018, apenas 20% dos professores
que lecionam a disciplina Física nas escolas estaduais brasileiras possuem a formação específica para o cargo.
2
O Gref foi criado em 1984 e coordenado por Luís Carlos Meneses, Yassuko Hosoume e João Zanetic, tendo como propósito “elaborar
uma proposta de ensino de Física para o ensino médio (2º grau) que esteja vinculada à experiência cotidiana dos alunos, procurando
apresentar a eles a Física como um instrumento de melhor compreensão e atuação na realidade.”
(http://www.if.usp.br/gref/welcome.html, acessado em 30 de agosto de 2021). Além de promover atividades de formação continuada,
cursos e assessoria a professores de física, o grupo também elaborou uma coleção de Física para o Ensino Médio em três volumes,
publicada pela editora da Universidade de São Paulo.
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formação de professores com base nas mudanças almejadas com a educação básica, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2001c).
Uma outra política educacional criada no período, em 1998, é o Exame Nacional
do Ensino Médio, Enem, exame oficial e voluntário para os concluintes do Ensino Médio,
destinado a averiguação da qualidade do ensino ofertado. Em sua formulação inicial
(formato de prova aplicada entre 1998 e 2008) o Enem era composto por 63 questões e
uma redação, realizadas pelos estudantes em um dia único. Essas questões não estavam
organizadas por qualquer divisão disciplinar aparente e eram pautadas em um conjunto
de cinco competências e vinte e uma habilidades.
Em 2009 este exame passa por uma reformulação de seu formato e princípios,
passando a se chamar Novo Enem. Ele deixa de ser uma prova aplicada em um dia único
e passa a ser realizada em três dias, nos quais os estudantes realizam 180 questões e uma
redação. Nessa formulação, as questões são divididas em quatro conjuntos: Ciências
Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Acompanhado essas
mudanças, o Novo Enem se torna uma das principais referências em âmbito nacional para
acesso ao Ensino Superior, gerando um crescimento do impacto da prova no contexto
nacional:
Figura 1: gráfico da evolução do número de inscritos na prova do Enem, no formato inicial e no Novo
Enem, entre os anos de 1998 e 2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes em fontes diversas3
3

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/8679-sp-93106190,

/ asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-resultados-do-enem-2008/21206,

http://portal.inep.gov.br/artigo/-
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Para se ter uma dimensão adicional desses dados, é interessante considerar o
número total de concluintes no Ensino Médio no período (Figura 2) e a relação entre estes
dados (Figura 3). Tenho em mente que os participantes do Enem são pessoas que não
necessariamente são recém concluintes do Ensino Médio, porém acredito que a relação
entre esses dados pode dar uma dimensão do crescimento da adesão da prova no contexto
brasileiro.
Figura 2: gráfico da evolução do número de concluintes no Ensino Médio brasileiro, entre os anos de
1998 e 2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes em Morche (2012) e no Censo da Educação
Superior de 20194

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2013/indicadores_consolidados_dados_nacionais_estados_enem_20
13.pdf, http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/enem-2018-tem-6-7-milhoes-de-inscritos/21206 e
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2017/apresentacao_enem_saeb_encceja_final.pdf, acessados em 27
de junho de 2021.
4

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Educacao_Superior_2

19. pdf, acessado em 27 de junho de 2021.
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Figura 3: gráfico da evolução da razão entre o número de inscritos no Enem e o número de concluintes
no Ensino Médio brasileiro, entre os anos de 1998 e 2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes em fontes diversas5

Identifico que, apesar de haver flutuações nesses dados, principalmente nas duas últimas
edições consideradas nos dados, há uma tendência geral de crescimento da adesão da prova, em
relação ao número de concluintes do Ensino Médio. Enquanto nas primeiras edições da prova
havia uma menor quantidade de inscritos do que concluintes, desde 2006 essa razão foi sempre
maior que 2, indicando que havia mais que o dobro de inscritos na avaliação daquele ano do que
concluintes do Ensino Médio.

Para contextualizar esse crescimento generalizado da adesão à prova, reconheço
a vinculação dela a duas iniciativas voltadas ao acesso ao Ensino Superior. A primeira
delas é o Programa Universidade Para Todos, o ProUni. O ProUni foi criado a partir da
Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005a), como um programa para
concessão de bolsas para estudantes fazerem cursos de Graduação em Instituições de
Ensino Superior particulares. Estas bolsas são financiadas pelo governo Federal a partir
de Parcerias Público-Privadas (PPP), como uma estratégia para expansão e
democratização do acesso ao Ensino Superior, através do incentivo às instituições
5

Morche (2012), http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/8679-sp-93106190, http://portal.inep.gov.br/artigo// asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-resultados-do-enem-2008/21206,
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2013/indicadores_consolidados_dados_nacionais_estados_enem_20
13.pdf, http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/enem-2018-tem-6-7-milhoes-de-inscritos/21206,
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2017/apresentacao_enem_saeb_encceja_final.pdf
e
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Educacao_Superior_20
19.pdf, acessados em 27 de junho de 2021.
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privadas com fins lucrativos (PIRES; RIBEIRO, 2020). A partir de uma extensa
investigação pautada sobre 52 estudos sobre o ProUni, Pires e Ribeiro (2020) demonstram
a existência de uma série de complexidades envolvidas na proposição do ProUni
democratizar o Ensino Superior, relacionadas ao desenho do programa, ao perfil dos
ingressantes e às condições de permanência dos bolsistas e egressos.
Segundo a portaria de criação do programa (BRASIL, 2005a), os seus
beneficiados podem ser selecionados a partir da combinação de dois critérios: pelos
resultados obtidos nas provas e pelo perfil socioeconômico dos candidatos no Exame
Nacional do Ensino Médio. Dessa maneira, é interessante considerar a evolução do
número de vagas oferecidas pelo programa na relação com a própria evolução do Enem.
Figura 4: gráfico do número de bolsas oferecidas pelo ProUni entre os anos de 2005 e 2018.

Fonte: composição do autor, a partir de dados analisados pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior, ABMES6

Assim, mesmo considerando flutuações em alguns anos, é possível reconhecer
uma tendência geral de crescimento do número de vagas ofertadas pelo programa. Ao
analisar os dados do período considerado, identifico que o número de bolsas ofertadas
mais que triplicou no período. De toda maneira, esses números não devem ser

6

https://abmes.org.br/arquivos/pesquisas/ABMESPesquisa_PROUNI2019.pdf, acessado em 27 de junho de 2021.
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compreendidos como vagas efetivadas no Ensino Superior para estudantes de baixa renda.
Seria necessário considerar o número de bolsas efetivamente recebidas em cada ano, além
de diversas variáveis envolvidas na efetiva democratização do Ensino Superior, como as
abordadas por Pires e Ribeiro (2020). Dessa maneira, seria possível estar mais bem
localizado a evitar compreender o impacto do ProUni de forma ingênua.
A segunda iniciativa que reconheci é o Sistema de Seleção Unificada, SiSU. O
SiSU foi criado a partir da portaria normativa nº 2 do MEC, em 26 de janeiro de 2010
(BRASIL, 2010a), para seleção de candidatos a vagas em cursos de ensino superior em
instituições públicas de Ensino Superior participantes. A portaria apresenta em seu
primeiro parágrafo que “A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do
SiSU será efetuada com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM, a partir da edição referente ao ano de 2009” (BRASIL, 2010a),
o que correlaciona o sistema diretamente ao Enem. Vargas (2019) apresenta de forma
sintética a sistemática de seleção do SiSU:
Sua sistemática prevê a apresentação, pelo candidato, da nota do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado no ano anterior ao pleito, em
dias específicos quando o sistema é aberto. Nesse momento, o candidato ajusta
sua nota ao curso e instituição desejados, podendo apontar duas opções de
curso, na mesma ou em diferentes instituições. Após essa etapa, segue um jogo em
que ele pode ser aprovado na primeira ou na segunda opção, pode desejar ficar
em lista de espera ou não ser aprovado. Caso não tenha sido bem-sucedidona
edição do início do ano, pode reapresentar a nota do ENEM no processo
seletivo do meio do ano. (VARGAS, 2019, p. 3)

Desde a criação desse sistema, diversos exames vestibulares próprios de cada
universidade deixaram de acontecer, devido a progressiva adesão de mais universidades
ao SiSu. A figura 5 a seguir apresenta a evolução dessa adesão:
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Figura 5: gráfico do número de instituições de Ensino Superior inscritas no SiSU entre os anos de 2010 e
2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes em fontes diversas7

Apesar da diminuição de uma instituição no ano de 2018, a tendência geral
observada na sequência dessas nove edições do SiSU é de crescimento. Esse aumento no
número de instituições é acompanhado pela evolução do número de vagas cujo acesso é
realizado pela via do SiSU:

7

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34519-sisu?start=320, http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/sisu-2016-tera-

228-mil-vagas-em-instituicoes-do-ensino-superior.html, https://www.sisutec.com.br/sisu-vagas-2017/ e https://portalpne.com/sisuenem/mapa-das-vagas-do-sisu-2018/, acessados em 1 de agosto de 2021.
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Figura 6: gráfico da evolução do número de vagas ofertadas por instituições de Ensino Superior para o
SiSU entre os anos de 2010 e 2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes no Portal de notícia G1 8

É expressivo o aumento do número de vagas no período analisado, que cresceu
em todos os anos, chegando ao ponto de ter sido quintuplicado desde a sua preposição
inicial. Avalio também, simultaneamente, o número de vagas por ano, ofertadas pelo
ProUni (figura 4) e pelo SiSU (figura 6), em relação ao número de inscritos no Enem
(figura 1), para se ter uma dimensão desses programas entre si:

8

https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-cresce-quatro-vezes-em-sete-anos-e-concentra-quase-metade-das-vagas-publicas-em-

universidades.ghtml, acessados em 27 de junho de 2021.
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Figura 7: gráfico da evolução das razões entre o número de bolsas do ProUni e das vagas ofertadas por
instituições de Ensino Superior para o SiSU, em relação ao número de inscritos no Enem, entre os anos de
2005 e 2018

Fonte: composição do autor, a partir dos dados presentes em fontes diversas 9

Observo que, apesar de serem programas com vagas majoritariamente destinadas
a instituições diferentes (o ProUni, instituições particulares e o SiSU, instituições
públicas), elas são disponíveis aos participantes do Enem em uma mesma ordem de
grandeza percentual (1,02% a 7,54%), tendo mais bolsas disponíveis ao ProUni em todos
os anos do que vagas ao SiSU. Assim, no contexto atual, considerando ambos os
programas, acredito que o acesso ao Ensino Superior se conecta cada vez mais a
compreensão do Enem como o maior mecanismo de acesso as universidades no Brasil.
Isso não extingue os ainda existentes vestibulares da “questão vestibular” do contexto
atual, porém coloca o foco principal sobre o Enem.
Este conjunto de políticas lançadas em um contexto político econômico de
reconquista da democracia traz demandas e propostas de transformação direta do ensino

9

https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-cresce-quatro-vezes-em-sete-anos-e-concentra-quase-metade-das-vagas-publicas-em-

universidades.ghtml,

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/enem-2018-tem-6-7-milhoes-de-

i nscritos/21206, https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2017/apresentacao_enem_saeb_encceja_final.pdf,
https://abmes.org.br/arquivos/pesquisas/ABMESPesquisa_PROUNI2019.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2013/indicadores_consolidados_dados_nacionais_estados_enem_20
13.pdf, acessados em 27 de junho de 2021.
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de Física, com base em estratégias e conceitos educacionais diversos: a
interdisciplinaridade, a contextualização, a organização curricular em áreas de
conhecimento, as competências e habilidades, inseridas em uma visão de formação para
o exercício da cidadania, do preparo para o mercado de trabalho e para a continuação dos
estudos.
Neste cenário de pluralidade, a Física se materializa nas escolas dentro de
complexas demandas pelos seus conhecimentos em múltiplas frentes, exercendo pressões
na constituição curricular exercida pelos professores em seu trabalho cotidiano nas
escolas. Para Petrucci-Rosa (2018) a escola é formada por elementos simbólicos, dentre
os quais destacamos o livro didático. Para ela “O livro didático orienta o trabalho
pedagógico do professor, constituindo-se um artefato cultural que produz saberes em
diálogo com orientações expressas nos documentos curriculares oficiais” (PETRUCCIROSA, 2018, p. 66).
Busco me aproximar do contexto dos livros como produções de um momento
histórico-social-cultural multifacetado, que não são independentes de outros indutores
curriculares, mas que que fazem parte deles. Assim, ao desenvolver uma compreensão
das relações que envolvem a Física escolar, os vestibulares e o Enem, elenco a via do
contexto dos livros didáticos como possíveis indutores de políticas curriculares. Este
processo está imerso na criação de programas governamentais de avaliação, compra e
distribuição de livros didáticos de Física, iniciado a partir do Programa Nacional de Livro
Didático para o Ensino Médio.
O PNLEM foi criado em 2003, através da resolução nº 38 do MEC (BRASIL,
2003), que sistematiza uma estrutura de responsabilidades e encargos a fim de prover para
as escolas de Ensino Médio estaduais, federais e municipais, livros de Português e
Matemática. Nesta resolução, já estão previstos os procedimentos de submissão,
avaliação e aprovação dos livros inscritos e o subsequente processo de escolha e envio
dos materiais para as escolas.
O edital do PNLEM publicado em 2005 (BRASIL, 2005), traz as diretrizes
pedagógicas mais especificas em sua formulação, não se restringindo aos aspectos
logísticos do processo. Logo em sua abertura, o edital anuncia que ele é destinado a
atender as inscrições aos livros de Ensino Médio referentes as disciplinas Português,
Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia e História, ou a livros organizados nas
três áreas de conhecimento preconizadas pelo PCNEM (BRASIL, 2000a). Dessa maneira,
desde a sua formulação inicial ele previu um cronograma de avaliação de obras de obras
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disciplinarmente divididas, sendo que a Física estaria contemplada apenas no
PNLEM/2009.
Depois deste edital e da unificação dos programas com a nomeação de Programa
Nacional do Livro Didático, PNLD, mais três edições, 2012, 2015 e 2018 avaliaram e
levaram livros didáticos de Física para as escolas. Petrucci-Rosa (2018) descreve em
linhas gerais as etapas pelas quais os livros precisam passar no processo de avaliação do
PNLD:
Editoras enviam seus livros para avaliação e os aprovados são disponibilizados
aos professores para aquisição por parte do governo e uso na sala de aula. O
processo de avaliação desses livros é baseado em Editais que são publicados a
cada ano com critérios específicos. Em média, 30 milhões de estudantes
brasileiros são apoiados pelo PNLD a cada ano. (PETRUCCI-ROSA, 2018, p.
67)

Considerando essa centralização dos programas governamentais de livros
didáticos, acredito ser possível investigar como o histórico de conexão entre a Física
escolar e os vestibulares, recontextualizada no percurso de estabilização do Enem como
principal via de acesso ao Ensino Superior, se materializa na produção de livros didáticos.
Para tal, defino a pergunta de pesquisa que orienta esta investigação da seguinte maneira:
que refrações podem ser compreendidas da proposição do Enem como política
educacional nacional na produção editorial dos livros didáticos de Física conforme as
histórias que alguns de seus autores narram?
Esta pergunta busca evidenciar o processo histórico de transformações do Enem
em dois períodos, entre 1998 a 2008 e 2009 a 2018, na relação com o desenvolvimento
de políticas governamentais de produção de materiais didáticos e as narrativas de história
narradas de autores de livros didáticos. Tal compreensão da dinâmica das políticas
educacionais se embasa no modelo da refração desenvolvido por trabalhos de Ivor
Goodson e Tim Rudd (GOODSON; RUDD, 2012), buscando superar o apagamento das
vozes dos sujeitos que vivem e materializam as políticas nas práticas.
A fim de desenvolver uma proposta investigativa para a pergunta proposta, elenco
três objetivos de pesquisa:

1. Compreender narrativas sistêmicas sobre a Física escolar, presentes nos
documentos oficiais relativos ao Enem, ao PNLEM e ao PNLD, entre 1998 e
2018.
2. Compreender narrativas de história de vida sobre a Física escolar, presentes nas
histórias narradas por autores de livros didáticos de Física.
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3. Identificar ênfases temáticas comuns entre as narrativas sistêmicas e de histórias
de vida, a partir dos quais é possível compreender episódios de refração do Enem
em campos de produção de livros didáticos.

Para organizar e constituir esta proposta investigativa, este texto está organizado
em cinco capítulos:
O primeiro capítulo, ‘As cores’, é referente a revisão bibliográfica e apresenta o
método desenvolvido para encontrar pesquisas que abordaram conexões entre os
principais temas constitutivos dessa pesquisa: a Física, o vestibular, o Enem e os livros
didáticos. No primeiro capítulo trago algumas das contribuições encontradas e que me
ajudaram a compreender o cenário de pesquisa apresentado nesta introdução, como as
cores que podem compor as luzes que investigo.
O segundo capítulo, ‘As lentes’, traz o referencial teórico-metodológico que
orienta esta investigação e se divide em três partes: a primeira trata das compreensões
acerca das refrações das políticas educacionais, a partir dos principais componentes
identificados em trabalhos de Ivor Goodson e Tim Rudd que desenvolvem a perspectiva
da refração; a segunda trata das narrativas sistêmicas, isto é, as concepções que me
orientaram no estudo dos documentos representantes de políticas educacionais; e o
terceiro trata das narrativas de história de vida, isto é, as concepções que me orientaram
na realização das entrevistas e construção dos retratos narrativos. Dessa maneira, este
capítulo busca definir quais são as lentes teóricas e metodológicas que mobilizo nesta
pesquisa.
O terceiro capítulo, ‘As luzes’, apresenta as narrativas sistêmicas e de história de
vida, organizadas no primeiro e no segundo período, de acordo com a periodização
desenvolvida no segundo capítulo. Este capítulo está organizado de acordo com os três
níveis definidos para representar as políticas no problema de pesquisa elencado: o nível
macro, contendo as narrativas sistêmicas relativas ao Enem, ao PNLEM e ao PNLD; o
nível meso, contendo as narrativas sistêmicas relativas aos guias dos livros didáticos do
PNLEM e do PNLD; e o nível micro, contendo os retratos narrativos de sete autores de
livros didáticos. Assim, este capítulo visa apresentar as luzes que compõem os dados desta
pesquisa.
O quarto capítulo, ‘As imagens’, traz as compreensões que desenvolvi sobre as
sete ênfases temáticas emergentes identificados, além de episódios de refração que
compõem o processo de refração do Enem em direção as vidas dos autores de livros
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didáticos entrevistados. Esse capítulo visa apresentar possíveis projeções de imagens das
refrações das políticas, instigando algumas formas de compreender e visualizar esses
processos.
O quinto capítulo, ‘As refrações’, apresenta as discussões e considerações finais
que desenvolvi a partir das imagens identificadas no quarto capítulo, sem ter a intenção
de estabelecer quaisquer verdades absolutas e finais acerca das complexidades que
envolvem as questões do currículo. Assim, busquei nesse capítulo sistematizar algumas
considerações, mesmo que parciais, envolvendo as imagens compreendidas e as refrações
que podem tê-las feito possíveis.
Por

fim,

apresento

as

referências

bibliográficas

que

apoiaram

os

desenvolvimentos presentes neste trabalho, tanto no referencial teórico-metodológico
mobilizado, quanto na revisão bibliográfica realizada.
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Capítulo 1 ±As cores
Em nosso jardim havia um pavilhão abandonado e carcomido. Gostava dele
por causa de suas janelas coloridas. Quando, em seu interior, passava a mão de
um vidro a outro, ia me transformando. Tingia-me de acordo com a paisagem
na janela, que se apresentava ora chamejante, ora empoeirada, ora esmaecida,
ora suntuosa. Acontecia o mesmo com minhas aquarelas, onde as coisas me
abriam seu regaço tão logo as tocava com uma nuvem úmida. Coisa semelhante
se dava com as bolhas de sabão. Viajava dentro delas por todo o recinto e
misturava-me ao jogo de cores de suas cúpulas até que se rompessem. Perdiame nas cores, fosse nos céus, numa jóia, num livro. (BENJAMIN, 2012b, p.
102)

Incidir o olhar e a atenção para a produção de uma determinada área e sobre um
conjunto de temas é uma parte imprescindível das produções acadêmicas com caráter
monográfico, pois instrumentaliza em diversas direções as pesquisas em desenvolvimento
(GARCIA, 2016). Para me ajudar no processo de revisão bibliográfica presente neste
texto, articulei ideias presentes nos trabalhos de Lima e Mioto (2007), Pizzani et al.
(2012), Treinta et al. (2013), Garcia (2016) e Soares, Pocolli e Casagrande (2018). Eles
constituem um conjunto de ensaios que avaliam diferentes vertentes de pesquisas
bibliográficas presentes nas suas próprias áreas de pesquisa.
Para se iniciar esse processo, os artigos estudados indicam a necessidade de se ter
um tema de pesquisa, uma ideia geral que a mobiliza e que possa ser objeto de
investigação em pesquisas. No caso da presente tese, o contexto que a impulsiona é a
ligação da Física como disciplina escolar com o Enem, os vestibulares e os livros
didáticos. Dessa maneira, este tema leva a produção de palavras-chave que guiam o
procedimento bibliográfico, ao mediarem a relação que estabeleço com os sistemas dos
bancos de dados que acessei.
Treinta et al. (2013) explicam o funcionamento das palavras-chaves nos sistemas
de buscas através do uso dos operadores OR e AND, que são capazes de expandir ou
restringir os resultados encontrados. O primeiro direciona para o sistema que a presença
de quaisquer das palavras/expressões da busca em um resultado deve levar a apresentação
dele, enquanto que o segundo direciona a necessidade de atender as duas
palavras/expressões para que o resultado seja apresentado. Nesta revisão bibliográfica,
busco encontrar pesquisas que envolvam tanto a Física com o Enem, quanto a Física com
o vestibular, quanto a Física com os livros didáticos. Então, o único operador usado foi o
AND, que pode ser substituído sem prejuízo pelo símbolo “+”, resultando em três buscas
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em cada uma das bases escolhidas: “Enem”+“física”, “vestibular”+“física” e “livro
didático”+“física”.
Pizzani et al. (2012) discutem o processo de determinação de quais as bases de
dados que são adequadas para as revisões bibliográficas, elencando um conjunto de fontes
que merecem atenção para tal investida, como teses universitárias, livros, relatórios
técnicos, artigos em revistas científicas e trabalhos em anais de congressos. Para Soares,
Pocolli e Casagrande (2018) essa escolha deve ser orientada pelas qualidades que os
pesquisadores atribuem a diferentes fontes, sendo parte de uma especificidade que
acompanha os diferentes campos de pesquisa.
Nesta pesquisa, foram elencadas três bases de dados para fomentar a revisão
bibliográfica da temática que se propõe. A primeira base consultada foi o Portal de
Periódicos das Capes, que é mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, Capes, e indexa uma pluralidade de fontes de materiais para pesquisa,
como revistas eletrônicas, periódicos e publicações de diversas áreas. Segundo o próprio
portal10, através dele é possível ter acesso a mais de 45 mil publicações periódicas,
nacionais e internacionais, de diversas naturezas e cobrindo todas as áreas do
conhecimento, se tornando uma ferramenta fundamental para as pesquisas brasileiras. A
segunda foi o caderno de anais do Encontro de Pesquisa em Ensino de Ciências, ENPEC,
evento realizado desde 1997 e organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências, ABRAPEC, que congrega educadores das disciplinas que
envolvem as Ciências Naturais. Nestes eventos bienais são apresentados trabalhos de
educadores de todo o Brasil, inclusive da disciplina Física. O ENPEC fortalece a produção
nacional de conhecimento sobre o Ensino de Física e as investigações sobre
conhecimentos escolares. A terceira e última base da revisão bibliográfica foi a Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações, BDTD, mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia, Ibict, que fornece acesso e visibilidade às teses e dissertações
brasileiras. Segundo o próprio site11, em 24 de março de 2019, ele abriga 366.687
dissertações de mestrado e 134.293 teses de doutorado, contemplando 107 instituições de
Ensino Superior brasileiras.
Acredito que a busca pelos termos anteriormente descritos nas bases em questão
pode trazer resultados interessantes na compreensão de como esta temática está inserida
na comunidade do Ensino de Física. Esse procedimento foi utilizado no Portal de
10
11

http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcollection, acessado em 24 de março de 2019.
http://bdtd.ibict.br/vufind/, acessado em 24 de março de 2019.
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Periódicos da Capes e no site da BDTD, sendo encontrados: artigos em revistas,
comunicações orais e escritas em eventos da área e teses e dissertações que abordam
relações entre a Física escolar e o Enem, o vestibular e os livros didáticos.
Este processo precisou ainda passar por refinamentos para eu encontrar o que
procurava. Ao colocar os termos nos campos de busca não é incomum de se encontrar
centenas de resultados à primeira vista, e certamente não são todos que dialogam com os
propósitos do levantamento. Treinta et al. (2013) descrevem procedimentos de filtragem
dos resultados, necessários em qualquer processo de estudo com bases de dados, e que
orientaram os critérios de seleção utilizados. Dos resultados encontrados, foram
descartados os textos: cujo acesso ao texto integral não estivesse habilitado; duplicados;
cujos termos da busca não estavam presentes ou no título ou no resumo; no qual a palavra
‘física’ remetia a disciplina ‘educação física’; cujo termo ‘vestibular’ se referia ao
tratamento médico de reabilitação vestibular; de propagandas e de divulgação de
cursinhos preparatórios para vestibulares e seus materiais de ensino; que abordavam o
contexto do ensino superior ou da Física como disciplina universitária.
Também é importante salientar que outras características técnicas das fontes dos
textos encontrados não determinaram a inclusão ou exclusão no levantamento, como: a
instituição de origem dos autores; a nota do programa de pós-graduação em que foi
realizado o mestrado/doutorado; o fator de impacto h dos autores; o índice Qualis da
revista em que o artigo está publicado; o número de citações do artigo; e o ano de
publicação do trabalho. Treinta et al. (2013) e Soares, Pocolli e Casagrande (2018)
indicam alguns desses fatores como relevantes para um mapeamento minucioso dos
quadros evolutivos das pesquisas em uma determinada área, porém a revisão bibliográfica
que aqui se propõe não tem essa intenção.
Sobre o levantamento de trabalhos apresentados nos ENPEC o procedimento teve
que seguir outros passos, uma vez que principalmente as atas das primeiras edições desse
evento não possuem sistemas de busca e mesmo em algumas edições mais atuais o sistema
não funciona adequadamente como nas outras fontes. Para utilizar um método único para
todas as edições analisadas desses eventos, foram realizados procedimentos semelhantes
para dois casos:
a) em edições dos eventos sem quaisquer mecanismos de busca, foram abertas
todas as páginas com os nomes dos trabalhos apresentados e utilizando a
própria ferramenta de busca do navegador da web foi procurado o termo
‘física’. Os trabalhos que foram encontrados dessa maneira tiveram seus
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títulos, resumos e palavras-chaves lidos, e aqueles que apresentavam também
‘vestibular’, ‘Enem’ ou ‘livro didático’ foram selecionados.
b) em edições dos eventos com algum mecanismo de busca, foi procurado o
termo ‘física’. Os trabalhos que foram encontrados dessa maneira tiveram seus
títulos, resumos e palavras-chaves lidos, e aqueles que apresentavam também
‘vestibular’, ‘Enem’ ou ‘livro didático’ foram selecionados.

Com essas orientações, os levantamentos foram realizados nas bases elencadas
durante os meses de março e abril de 2019, constituindo um acervo de trabalhos
selecionados. A tabela a seguir apresenta o número de resultados obtidos em cada uma
das buscas, antes e depois de serem utilizados os critérios de exclusão de resultados, no
caso do Portal da Capes e da BDTD:

Tabela 1: Número de resultados encontrados na revisão bibliográfica, antes de aplicar os critérios de
exclusão e trabalhos selecionados para o acervo com os critérios de exclusão, para as buscas nas três
bases de dados e com os três conjuntos de palavras-chaves.
Portal de Periódicos da Capes

Anais dos ENPEC

BDTD

Número de
resultados

Trabalhos
selecionados

Número de
resultados

Trabalhos
selecionados

Número de
resultados

Trabalhos
selecionados

“Enem” +
“física”

178

20

*

17

51

9

“vestibular”
+ “física”

611

13

*

9

112

3

“livro
didático” +
“física”

72

27

*

62

271

32

* Inaplicabilidade destas informações, uma vez que o processo de construção destes dados teve
outro procedimento. Fonte: o autor

Uma vez que a intenção não é determinar como cada uma dessas fontes
diferentemente apresenta a temática, mas como pesquisas dessa comunidade de ensino a
desenvolvem, a seguir apresento algumas leituras que faço destes trabalhos, evidenciando
contribuições que eles trazem para essa pesquisa de doutoramento.
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Identifiquei um grupo de trabalhos (SILVA; ABIB, 2001; FERNANDES, 2004,
FERNANDES; MOREIRA, 2008; ZAMBON; TERRAZAN, 2017) que de diferentes
maneiras investigam o impacto que os vestibulares produzem em configurações
educacionais locais e particulares. Estas pesquisas indicam a força que os vestibulares em
diferentes contextos assumem na definição de práticas de ensino, como uma influência
presente, apesar de não ser sempre aceita sem resistência. Tanto professores quanto
formuladores de vestibulares reconhecem nestes exames um veículo de indução de
práticas de ensino nas escolas.
Um segundo grupo de trabalhos busca investiga a relação que estudantes
estabelecem com a Física e destacam os vestibulares como um fator presente. Essas
pesquisas (MAIA; DINIZ; PIERSON, 2013; CIMA, 2014) indicam o vestibular como
uma influência negativa para o desenvolvimento da Física na cultura escolar.
Também foram encontrados trabalhos (PARDAL; CARVALHO; ALAN, 2009;
MOETO; PEREIRA; MENEZES, 2017; BOCHECO; MARQUEZ; CLEBSCH, 2015;
RODRIGUES, 2018) que avaliam aspectos e características de questões de Física que
compõe os vestibulares, por vezes estabelecendo relações com questões do Enem. Estas
pesquisas discutem a prioridade que ainda é dada aos conhecimentos de Mecânica nos
exames vestibulares e no Enem, porém com contribuições da área de ensino de Física
sendo incorporadas de forma gradual com o tempo. Elas reforçam a necessidade de
compreender estes exames como fontes de influência importantes na constituição do
currículo de Física praticado nas escolas.
Por fim, ressalto as compreensões históricas desenvolvidas por trabalhos de
Chiquetto e Krapas (2011; 2012), que estudam o motivo da aceitação de livros didáticos
de Física baseados em apostilas de cursinhos. Ao analisarem as questões de vestibulares
de cursos de engenharia realizados entre 1957 e 1974 os autores evidenciam como as
questões qualitativas progressivamente deixam de existir nestes exames, além de ocorrer
um crescimento da dificuldade das questões no período. Nesse cenário, é lançado em 1975
o livro Fundamentos da Física12 no qual a Física é representada majoritariamente como
uma técnica de resolução de exercícios. Em pouco tempo o livro atinge um êxito
comercial e se torna uma influência para livros lançados após ele.
Destaco também um conjunto de trabalhos (GUARIGLIA; VIGGIANO;
MATTOS, 2009; ANDRADE, 2005; SILVA; CAMELO, 2013) que investiga conexões
12

Livro de Física para o Ensino Médio, escrito em 1975 na sua primeira versão por Francisco Ramalho Jr., Nicolau Gilberto Ferraro,
Paulo Antônio de Toledo Soares e José Ivan Cardoso dos Santos.
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entre o Enem e princípios da História e Filosofia da Ciência. Eles identificam e discutem
dificuldades diversas para a incorporação de contribuições da História e Filosofia da
Ciência nas provas do exame.
Uma questão bastante abordada por pesquisas (MOURA, 2014; JOSÉ; BRAGA;
NASCIMENTO; BASTOS, 2014; MOURA; IGLESIAS; PETRUCCI-ROSA, 2017;
SILVEIRA; STILCK; BARBOSA, 2014; SILVEIRA; BARBOSA; SILVA, 2015;
SANTOS; AUTH; EXPEDITO; VIEIRA, 2015; MOZENA; OSTERMANN, 2014)
encontradas é o caráter integrador previsto e pretendido pelas provas do Enem. De uma
diversidade de maneiras, as possibilidades de incentivo da integração disciplinar a partir
da prova são objeto de discussão, principalmente após 2008. Recorrentemente é
enfatizado que a prova ainda não influencia as práticas curriculares em direção a
integração curricular, uma vez que as condições para o trabalho integrado ainda não se
efetivam nas escolas.
Investigações sobre as perspectivas CTS e das questões sociocientíficas também
estão presentes entre trabalhos (SILVA, 2016; SOBRINHO; RAMOS; SANTOS, 2013;
SOBRINHO; RAMOS; SOUZA; SANTOS, 2017; FERNANDES, 2013) que analisam as
provas do Enem. Essas pesquisas indicam tentativas de incorporação de questões com
caráter CTS e de natureza sociocientífica no âmbito do Enem. No entanto, elas também
sinalizam a aproximação do Novo Enem aos vestibulares que privilegiam a avaliação dos
candidatos com base em conhecimentos especializados advindos das disciplinas
escolares.
Foram encontrados trabalhos (VIGGIANO; GUARIGLIA; MATTOS, 2011;
BASSALO, 2011; ARAUJO; HOHENFELD; SOUSA, 2017; KLEINKE, 2017) que
focalizam também aspectos de abordagens pautadas na contextualização dos
conhecimentos escolares nas provas. Estes artigos indicam como a contextualização
presente nas provas introduz discussões a serem consideradas para compreensão do
exame, ao influenciarem, de maneiras por vezes até imprevistas, os resultados possíveis
de serem atingidos pelos estudantes. Eles mostram também um aumento das questões
mais pautadas em conteúdos descontextualizados e na aplicação de fórmulas nas provas
do Novo Enem, o que indicam ser um retrocesso em relação a sua elaboração inicial.
Também são encontrados trabalhos (MENDONÇA; BARBOSA; CAFFER;
BOZELLI; FARIA, 2013; GONÇALVEZ; BARROSO, 2014; DARROZ; ROSA;
PELEGRINI, 2015; YAGUTI; GEBARA, 2015; MARCOM; KLEINKE, 2015;
RODRIGUES; PINTO; SOUZA, 2016; BARROSO; RUBINI; SILVA, 2018) que
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analisam o desempenho de estudantes em provas com questões do Enem. De forma geral,
os resultados destas pesquisas indicam que principalmente os alunos das escolas públicas
têm apresentado resultados mais desfavoráveis no Enem e maiores taxas de acerto em
questões de natureza mais qualitativa e que envolvem conhecimentos do cotidiano.
As visões e concepções de professores em relação ao Enem também são objeto de
estudos de um conjunto de trabalhos (ALVES; MIRANDA; ZUIN; FREITAS; PIERSON,
2011; MARTINS; HERNANDES, 2013; SOUZA, 2014; SILVA; KAWAMURA, 2017).
Estas pesquisas sinalizam graus de importância que o Enem tem ganho no cotidiano das
escolas na ótica dos docentes, que em alguns momentos é tido como uma referência direta
e valorizada para as práticas educacionais, enquanto em outros é visto como uma
influência de menor impacto.
Algumas pesquisas (CONCHETI; MARTINS; SOUZA; LEITE, 2011;
HERNANDES; MARTINS, 2013; SILVA; MARTINS, 2013; SILVA; MARTINS, 2014)
trazem discussões sobre quais conhecimentos têm sido privilegiados ou negligenciados
pelas provas do Enem. Eles indicam que o exame tem incorporado propostas curriculares
presentes nas políticas educacionais de nível nacional, como as competências e
habilidades, além de ter apresentado questões que vão na direção de flexibilizar o ensino
de Física pautado apenas em memorizações e aplicações de fórmulas.
Destaco um trabalho que se diferencia dos demais, tanto por ser o mais antigo
entre os encontrados, quanto pela profundidade de sua abordagem. Pacheco (1979) faz
uma análise das principais tendências dos livros didáticos de Física adotados em escolas
de Campinas entre 1975 e 1978, focalizando os exercícios presentes nestes livros. Nesta
dissertação ele constrói relações entre os exames de acesso às universidades e a
construção das obras analisadas:
Em segundo lugar, tendo em vista a forma como os exames vestibulares têm
avaliado seus candidatos, os autores dos livros didáticos de Física,
principalmente os mais recentes, têm dado muita ênfase à parte do livro que se
destina aos exercícios a serem resolvidos. Isto é facilmente verificável uma vez
que esses livros têm apresentado uma grande quantidade de testes pertinentes
a exames vestibulares recentes ou com características semelhantes aos
mesmos. (PACHECO, 1979, p. 4)

Segundo o autor, a rotina escolar já estaria embebida nas práticas de resoluções de
exercícios, tanto como um processo de treinamento, quanto nas avaliações internas das
disciplinas. Nessa conjuntura, a escola estaria perdendo a sua autonomia para as técnicas
de ensino preconizadas pelos materiais didáticos e cursinhos pré-vestibulares.
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Esta preocupação repercute em pesquisas envolvendo livros didáticos que
estudam os usos que os alunos fazem deles (ARTUSO, 2013; SILVA; GARCIA;
GARCIA, 2011; SILVA, 1997). Elas demonstram que o uso mais frequente desse material
é pautado na realização de exercícios, principalmente quantitativos. Dialogando com
estas pesquisas, também encontrei pesquisas (ARTUSO; MARINO; COSTA; LIMA,
2017; GARCIA; GARCIA; PIVOVAR, 2007) sobre os usos dos livros na perspectiva de
professores. Os resultados delas estão de acordo com as pesquisas realizadas com os
alunos, reiterando a centralidade do papel dos exercícios nos usos feitos dos livros, seja
em atividades em sala ou como tarefas para casa.
Algumas pesquisas (FARIA, 2009; ZAMBON et al., 2011; MARTINS; GARCIA,
2015) também analisaram os critérios de seleção de livros didáticos empreendidos pelos
docentes, evidenciando o grau de importância dado à qualidade e quantidade dos
exercícios nos materiais. Elas realçam o forte papel que a adequação dos livros aos
exames vestibulares exerce nos processos de escolha de materiais didáticos por
professores. Esta relação é objeto de reflexão de pesquisas (CARUSO, 2008; OLGUIN,
2005; ERROBIDART; GOBARA, 2011) que evidenciam a influência de exames
vestibulares em livros didáticos. Estes trabalhos me direcionam a compreender a
produção dos livros didáticos inserida nesse meio complexo de demanda sociais, entre as
quais o preparo para os exames de acesso ao Ensino Superior tem bastante relevância.
São identificadas pesquisas (COIMBRA, 2007; CLEMENT; PERINI, 2007;
LAMARQUE; CLAVÉ; TERRAZZAN. 2011; RODRIGUES; PEREIRA; TEIXEIRA,
2011; GARCIA, 2012; LOPES, 2007) que focalizam as propostas desenvolvidas pelos
livros, analisando-os como parte de um processo de incorporação gradual de tendências
e desenvolvimentos das pesquisas na área de Ensino de Física e de políticas curriculares
nacionais. Nestas investigações, se torna recorrente a avaliação dos exercícios presentes
nas obras didáticas e o papel que eles desempenham nos materiais. Elas discutem que não
há uma direção única de amadurecimento e incorporação de tendências externas nos livros
didáticos.
Dois trabalhos (SOBRINHO, 2016; SANTOS, 2013) destacam a relação dos
livros analisados com o Enem. Eles evidenciam a conexão que as obras estabelecem com
a temática energética, característica das provas do Enem, e se destacando como uma
possibilidade de integração dentro das Ciências da Natureza. Caum (2013) e Bonfim
(2015) analisam o tema Energia em livros didáticos, mostrando uma pluralidade de
direções nas quais ele é abordado.
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Assim como outras abordagens do Ensino de Ciências, a História da Ciência é
presente em trabalhos (SILVA; PIRES; MANZKE, 2018; BARROS, 2012) que
investigam livros didáticos de Física. Eles sinalizam que as influências das produções
acadêmicas são incorporadas nos livros de maneira gradual e não necessariamente como
previstas e recomendadas inicialmente.
Foram também encontradas pesquisas (MARTINS; GARCIA, 2013; GOUVÊA;
ERROBIDART, 2013; SILVA; ERROBIDART, 2013; SOUSA; OLIVEIRA, 2013) com
caráter mais histórico, que recuperam dados relativos a livros didáticos de variados
momentos e estabelecem conexões com os livros do século XXI. Estes trabalhos me
mobilizam a pensar os livros como produtos culturais inseridos em seus momentos
históricos e que são passíveis de transformações. Ao mesmo tempo que algumas forças
funcionam em direção a manutenção de tradições, outras, como as políticas educacionais
e curriculares, podem gerar mudanças com o tempo.
A inserção de conhecimentos da Física Moderna e Contemporânea nos livros
também é presente em um conjunto de trabalhos (NEVES, 2014; ANJOS; SAHELICES;
MOREIRA, 2015; BERNARDO, 2015). Essas pesquisas abordam aspectos de resistência
e possibilidades de mudanças que coexistem nas lentas transformações do currículo
naturalizado para o Ensino de Física em nível médio.
A partir desse movimento investigativo, vejo que questões que envolvem a Física
aos vestibulares, ao Enem e aos livros didáticos não são inéditas para as pesquisas da área,
e nem as pesquisas compreendendo relações entre esses elementos são. No entanto, não
foram encontradas pesquisas que o façam considerando dimensões políticas documentais
e histórias de vida, simultaneamente. Também não foram encontrados trabalhos que
contem com as histórias narradas por autores de livros didáticos, na relação com políticas
curriculares. Dessa maneira, acredito que o trabalho desenvolvido apresenta uma proposta
investigativa com potencial de produzir contribuições interessantes para as discussões dos
campos do Ensino de Física e do Currículo.
Assim, finalizo a apresentação dessa diversidade de cores sem a intenção de
acreditar que as imagens que construirei sejam compostas apenas por elas. No entanto, é
de se esperar que questões diversas presentes neste capítulo voltem a aparecer nas
discussões potencialmente envolvidas no problema de pesquisa aqui em investigação.
Dessa maneira, acredito estar agora mais bem posicionado e fundamentado para
identifica-las e desenvolvê-las a partir do levantamento bibliográfico realizado.
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Capítulo 2 ±As lentes
Em sonho saí de uma casa e olhei o céu noturno. Um selvagem resplandecer
emanava dele. Pois, estrelado como ele estava às imagens a partir das quais se
formam conjunções de estrelas estavam ali, em sensível presença. Um leão,
uma virgem, uma balança e muitras outras fixavam, como densas massas
siderais, a Terra aqui embaixo. Nenhuma lua estava à vista. (BENJAMIN,
2012b, p. 49)

A fim de compreender a problemática desenvolvida anteriormente com o foco
voltado para a questão de pesquisa evidenciada, neste capítulo são apresentadas as ideias
que dirigem as ações e perspectivas adotadas. Este empreendimento visa articular
conceitos em três vias principais que estão intrinsecamente conectadas na constituição
desta pesquisa: a refração das políticas educacionais; as narrativas sistêmicas; e as
narrativas de história de vida.

2.1 ±A refração das políticas educacionais
A partir da vasta produção desenvolvida por Ivor Goodson e outros pesquisadores,
articulo um conjunto de ideias presentes em suas pesquisas, com foco em suas
investigações mais recentes sobre os processos de reestruturação educacional que têm
acontecido em países europeus.
Nossos estudos lidam com mudança organizacional em termos de
reestruturação institucional e focalizam as perspectivas e experiências
profissionais em diferentes contextos nacionais e locais. A partir disto nós
temos as tarefas de capturar discursos sobre reestruturação de um lado e
experiências profissionais e formas de trabalho sobre reestruturação do outro.
(GOODSON; LINDBLAD, 2010, p. 4, tradução própria)13

Para Goodson e Lindblad (2010) a noção de reestruturação está conectada tanto a
criação de uma necessidade de deixar determinadas práticas para trás, quanto produzir
um cenário em que algo novo pode acontecer, balanceando assim processos de inovação
e adaptação (GOODSON; LINDBLAD, 2010).
Assim como no caso brasileiro envolvendo a reestruturação educacional na qual
o Enem está inserido, um grande número de países europeus também tem vivido reformas
desde os anos de 1990. Nestas, está em destaque o deslocamento dos saberes docentes
através da centralização curricular com base nas avaliações. Para Goodson esse cenário

13

Our studies deal with organizational change in terms of institutional restructuring and focusing on professional perspectives and
experiences in different national and local contexts. Given this we have the tasks of capturing discourses on restructuring on one side
and professional experiences and ways of work under restructuring on the other. (GOODSON; LINDBLAD, 2010, p. 4)
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de implementação está permeado pelos discursos políticos das instituições de bem-estar
social, como a educação e a saúde, mas em prol de uma naturalização do apagamento das
vozes de seus praticantes. Esse progressivo apagamento distorce as discussões sobre as
reformas, uma vez que sem o principal agente de materialização das propostas – os
professores – a política educacional se transforma em uma “retórica política”
(GOODSON, 2019).
Para eles “Isto significa que nós estamos principalmente interessados em vida e
trabalho profissional e não tentando capturar os efeitos da implementação política como
tal” (GOODSON; LINDBLAD, 2010, p. 5, tradução própria)14. A ideia é trazer as
perspectivas dos professores como agentes importantes no processo de reestruturação, a
partir de suas vidas de trabalho, podendo revelar tensões que permeiam e estão omitidas
pelos discursos das propostas de reestruturação (GOODSON; RUDD, 2012).
Em trabalho anterior (GOODSON, 2007), Goodson discute, a partir de histórias
de vida de professores profundamente inseridos em seus contextos escolares, como o
processo de reestruturação educacional é vivido, produzindo efeitos perversos no
cotidiano escolar. Goodson teoriza este impacto causado pela política através de três
eixos: a perda da memória; a perda da figura do mentor ou do preceptor; a retenção do
professor e novas contratações. A reforma produziu naquele contexto uma elevação do
controle sobre as práticas dos professores, reduzindo espaço para a autonomia e
criatividade, o que os desmotiva e faz de sua profissão “apenas mais um trabalho”: um
modo técnico e monitorado de sobreviver até conseguir emprego em outra área
(GOODSON, 2019).
Investigar a reforma educacional a partir das vidas de trabalho docente tem a
intenção de mobilizar outras formas de ver o currículo, inserido em meios profissionais
complexos, nos quais as pessoas constroem suas vidas e experiências. Os estudos
biográficos assim carregam o potencial de dar visibilidade a estas vozes que muito tem a
apontar sobre as dificuldades e disputas nos processos dos fluxos da reforma educacional
(GOODSON, 2007). Este movimento que as políticas educacionais perfazem entre
contextos sociais, desde a sua idealização, construção, promoção e materialização na vida
das pessoas é estudado por Goodson a partir do conceito de refração (GOODSON, 2019;
GOODSON; RUDD, 2012; 2017; RUDD; GOODSON, 2014; 2016).

14

This means that we are mainly interested in professional life and work, and not trying to capture policy implementation effects as
such (GOODSON; LINDBLAD, 2010, p. 5).
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Nestes exemplos, refração se refere à capacidade de padrões globais serem
redirecionados e reordenados pela sua configuração em períodos históricos e
contextos culturais. Tal como a refração da luz através de uma janela,
iniciativas globais que seguem intenções e direções similares podem acabar
movendo-se em direções e sequências não intencionais. Se, de algumas
maneiras, refração é similar ao conceito de recontextualização, o trabalho
enfoca não apenas as mudanças externas nas culturas locais e profissionais e
nos contextos pessoais, mas também as mudanças internas em percepções e
narrativas. Assim como as “relações externas” da mudança, portanto, tentamos
descobrir evidências dos “assuntos internos” da mudança. (GOODSON, 2019,
p. 87; 88)

Assim, invisto no potencial de compreender a refração que o Exame Nacional do
Ensino Médio realiza a partir das narrativas de história de vida de autores de livros
didáticos de Física. Acredito que tal política sofra desvios de direção em seu trânsito entre
diferentes contextos, e chega até os autores de uma determinada maneira, que pode, de
forma pessoal e não-neutra, ser narrada em suas histórias de vida e de trabalho.
O conceito de refração tem a intenção de mostrar como os processos de
reestruturação educacional podem ser contraditórios, complexos, além de acontecerem
em múltiplas camadas temporais e entre escalares (GOODSON, 2019). Ele também me
mobiliza a duvidar de leituras lineares e causais, ao dar visibilidade para a resistência e
adaptação realizadas pelos sujeitos frente às estruturas (GOODSON; RUDD, 2012).
Assim, os professores não são vistos como vítimas passivas das políticas, mas agentes
ativos que a desafiam e reinterpretam em suas ações (GOODSON; LINDBLAD, 2010).
Para Goodson (2019) a refração acontece em “pontos de refração”, lugares sociais
nos quais as políticas transitam, como: propostas nacionais, sistemas regionais, conjuntos
de escolas, além das escolas individuais, as salas de aula e enfim, os professores. Essa
diversidade de pontos induz a uma multiplicidade de respostas e transformações que as
políticas atravessam, nos quais forças de mudança mundiais podem ser vistas.
Para compreender os jogos de força nos quais estes pontos estão imersos, Goodson
realiza uma articulação entre as narrativas sistêmicas e as histórias de vida de trabalho:
Como um resultado, dados foram coletados sobre narrativas sistêmicas –
nomeadamente os discursos políticos emanando das agências governamentais
sobre reforma educacional e do outro lado, narrativas de história de vida de
trabalho dos praticantes que deveriam implementar estas novas reformas. Ao
justapor narrativas sistêmicas com narrativas de vida de trabalho, nós fomos
aptos a avaliar degraus de refração e reinterpretação. (GOODSON; RUDD,
2012, p. 7, tradução própria)15

As a result data was collected on the systemic narratives – namely the policy discourses emanating from government agencies about
educational reform and on the other hand work life narratives of the practitioners who were meant to implement these new reform
initiatives. By juxtaposing systemic narratives with work life narratives we were able to assess degrees of refraction and
reinterpretation. (GOODSON; RUDD, 2012, p. 7)
15
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Através das duas dimensões é possível estabelecer relações nas quais a refração
pode ser vista, no trânsito entre contextos distintos de existência. Goodson e Rudd (2017)
desenvolvem a refração como ferramental de exploração dos campos de pesquisa a partir
de quatro elementos chave: análise das ‘ondas’ de reforma atuais e das ideologias e
poderes dominantes; ênfase simultânea na estrutura e na agência e suas interrelações; foco
sobre as narrativas individuais e profissionais; e considerações de periodização histórica.
A partir de trabalhos de Goodson e de outros autores, discuto a seguir tais elementos
chaves que constituem o conceito de refração.

2.1.1 ±Ondas de reforma e ideologias e poderes dominantes
O conceito de refração desenvolvido por Goodson e Rudd tem como um de seus
elementos principais a consideração de forças mundiais e históricas que influenciam nas
maneiras que as políticas podem chegar nas vidas das pessoas, nomeadamente, a
ideologia. Goodson e Rudd (2017) ressaltam a necessidade de evidenciar a ideologia
dominante de diferentes momentos históricos como parte da compreensão dos processos
de refração de nosso tempo.
Para aprofundar essa concepção, escolho partir do próprio entendimento sobre o
conceito de ideologia, que é tão plural e historicamente marcado pelas produções de
diferentes autores. Dessa pluralidade, Goodson e Mangan (1996) evidenciam a produção
de Michael Apple envolvendo o conceito como uma referência importante nos estudos
que envolvem a escolarização.
Em Ideologia e Currículo (APPLE, 2004), Apple discute a complexidade da tarefa
de se buscar estabelecer uma definição para o termo ideologia, pois ele se constitui como
um significante em construção em diferentes perspectivas teóricas e disciplinares. Para
ele, uma compreensão inicial parte da divisão de sentidos em torno de três categorias: a
racionalização e/ou justificação das atividades de grupos específicos; a mobilização de
interesses de movimentos sociais e políticos; e as visões de mundo abrangentes. Apple
demonstra, na relação com conceitos de Antônio Gramsci e Raymond Williams, que a
potência do conceito de ideologia está na relação com o conceito de hegemonia:
A ideia de que a saturação ideológica permeia nossa experiência vivida nos
capacita a ver como as pessoas podem empregar modelos que tanto as ajudam
a organizar seu mundo, quanto as preparam para acreditar que são participantes
neutras na instrumentalização neutra do ensino (como veremos, muito da
linguagem empregada pelos educadores faz isso), embora ao mesmo tempo
esses modelos sirvam a determinados interesses econômicos e ideológicos que
lhes são ocultados. (APPLE, 2004, p. 56)
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A partir do desenvolvido por Apple (2004), acredito que é possível ir além na
compreensão do conceito ideologia, tanto pela sua importância dentro do modelo da
refração, quanto pela sua densidade histórica e conceitual. Moreira e Silva (2002)
discutem, em um ensaio bastante detalhado, as nuances que a ideologia vai
desenvolvendo nos estudos curriculares críticos a partir dos anos de 1970, e que podem
trazer contribuições no entendimento do conceito mobilizado por Goodson.
Para eles a ideologia inicialmente vai se tornando um conceito cada vez menos
conectado a ideia de “falsa consciência” ou como um “conjunto de ideias falsas sobre a
sociedade”, uma das raízes da conceituação. Eles apontam como tal compreensão
fomenta discussões centradas na dicotomia falso/verdadeiro, deixando de maneira
marginal as conotações políticas que a ideologia embarca, conectadas a noções de poder
e interesses. Eles notam também a discussão que envolve a ideologia como conhecimento
falso e a não-ideologia como conhecimento verdadeiro, livre de preconcepções e
constrições. Nesse sentido ganha relevância a compreensão que o que melhor caracteriza
a ideologia não é a falsidade ou verdade de suas ideias, mas o potencial que ela tem como
um agrupamento de ideias que são interessadas, ou melhor dizer, que representam
interesses.
Ao ser vinculada a interesses de determinados grupos, a ideologia dominante
passa a ser aquela dos situados em uma posição de vantagem na organização social e a
compreensão dela passa a ser essencial para se questionar os mecanismos de manutenção
das vantagens que lhes mantêm privilegiados. Por isso:
É muito menos importante saber se as ideias envolvidas na ideologia são falsas
ou verdadeiras e muito mais importante saber que vantagens relativas e que
relações de poder elas justificam ou legitimam. A pergunta correta não é saber
se as ideias veiculadas pela ideologia correspondem à realidade ou não, mas
saber a quem beneficiam. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 23-24)

Ao conectar o conceito de ideologia a relações de poder e a questões de interesse,
se passa a abdicar da noção de conhecimento como representação da realidade implícita,
vinculada a uma perspectiva “epistemológica” do conceito de ideologia. A ideologia passa
também a ser entendida como o aspecto de um terreno ideológico no qual não está apenas
em funcionamento uma força verticalizada e impositiva:
Um refinamento dessa visão amplia-se em pelo menos três dimensões. Em
primeiro lugar, a ideologia dificilmente teria efeitos se não contasse com
alguma forma de consentimento dos envolvidos, isto é, a ideologia não é
totalmente elaborada a partir de cima, com materiais “originais”, mas se
aproveita de materiais preexistentes na cultura e na sociedade, em geral
pertencentes ao domínio do senso comum. Em segundo lugar, a ideologia não
é um tecido uniforme, homogêneo e coerente de ideias, uma construção
logicamente consistente. Em vez disso, ela é feita de fragmentos, de materiais
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de diferentes espécies de “conhecimentos”. Por último, a ideologia não age
sem resistências por parte daqueles aos quais é dirigida. A ideologia é
interpretada de formas diferentes daquelas intencionadas e dentre essas formas
– embora não todas – algumas constituem uma resistência e uma luta efetivas
contra a ideologia. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 24-25)

Por último, os autores evidenciam como o amadurecimento da compreensão da
ideologia passou a vê-la através de mecanismos de transmissão muito mais sutis. Eles
discutem um exemplo com base no campo educacional, no qual “tendia-se a ver a
ideologia como ‘cristalinamente’ transmitida por meios como os livros didáticos e pelas
aulas dadas pelos professores. Nessa compreensão, a ideologia corporificava-se
predominantemente em ideias” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 25). Tal compreensão vai
se desenvolvendo no entendimento da ideologia envolvida em práticas materiais, não se
conectando apenas em noções de ideias, mas também como tendo uma existência
materializada implicitamente nas práticas das pessoas.
Estas considerações sobre o conceito de ideologia me ajudam a compreender o
papel que ele tem dentro da formulação da proposta teórico-metodológica da refração.
Goodson (2005) discute o processo no qual diferentes ideologias pedagógicas são
incorporadas nas práticas dos sujeitos através da recepção que eles fazem de ideias
externas. Em momento posterior, Rudd e Goodson (2016) discutem esse processo na
perspectiva da refração, identificando o papel da ideologia na capacidade das políticas
serem redirecionadas. Os autores também alertam que esta forma de análise implicaria
um sentido de determinismo se desconexa do restante da abordagem, pois centralizaria o
poder e a ideologia e marginalizaria os sujeitos.
Para Goodson e Rudd (2012), entender o funcionamento do poder e da ideologia
é uma tarefa atravessada pela compreensão simultânea do funcionamento da resistência.
Para eles a mediação realizada pelas pessoas entre o poder e a ideologia e as suas práticas
manifesta um espectro que vai desde, em um extremo, resignação, conformidade ou
aceitação inconsciente, quanto do outro, “[...] oposição consciente e informada por
crenças alternativas, experiências e compreensões de seu papel como um praticante”
(GOODSON; RUDD, 2012, p. 18, tradução própria)16. Este espectro é, portanto, uma
composição mediada por um contexto cultural, institucional e de identidades individuais

16

[...] consciously oppositional and informed by alternative beliefs, experiences and understanding of their role as a practitioner
(GOODSON; RUDD, 2012, p. 18)
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de práticas e valores (RUDD; GOODSON, 2017), que pode indicar a penetração da
ideologia no trânsito da política entre contextos.
No modelo da refração, a influência ideológica de determinados momentos
históricos precisa ser compreendida na relação com as práticas dos sujeitos que vivenciam
as políticas, através de suas histórias de vida. Para Goodson e Rudd (2012), as histórias
de vida são capazes de revelar os mecanismos pelos quais o poder e a ideologia são
incorporados nas vidas das pessoas, além de apresentar maneiras pelas quais as propostas
iniciais são subvertidas em função das condições do contexto em que são finalmente
materializadas. De forma paralela, também considero que esse efeito faz parte do
processo de produção editorial, no qual os autores produzem obras possivelmente em
contato direto com interesses e demandas ideologicamente orientadas, e que podem
influenciar nos livros didáticos que eles constroem na relação com as editoras. Dessa
maneira, acredito na importância de considerar a ideologia no cenário educacional na
prática cotidiana (RUDD; GOODSON, 2016), que inclui no problema abordado, o
funcionamento editorial.
Assim, acredito que este primeiro elemento constitutivo da refração é uma parte
crucial para se compreender os fenômenos sociais tanto em uma dimensão singular e
individual, quanto no plural e coletivo. A ideologia de um momento histórico forma um
pano de fundo das práticas, que pode ser experienciado e narrado diferentemente pelos
sujeitos e possivelmente identificando diferentes janelas de oportunidades em suas
práticas narradas. Assim, identifico nos trabalhos de Goodson e Rudd a necessidade de
aprofundamento do entendimento das dinâmicas entre estrutura e agência.

2.1.2 ±Estrutura e agência e suas interrelações
Goodson e Rudd (2017) discutem a compreensão da atuação da estrutura e da
agência como forças complementares nos processos de refração, a partir de concepções
desenvolvidas por Pierre Bourdieu sobre a Educação. Dentro da ampla obra deste
sociólogo, são destacados os conceitos de campo e habitus, como essenciais para a
desnaturalização da prática dos sujeitos nos contextos estudados.
Se aproximar da produção de Bourdieu se inicia no entendimento da sua intenção
sociológica de desestabilizar duas tradições da compreensão da prática, o objetivismo e a
fenomenologia, ao mobilizar o que ele chama de praxeologia. Para Bourdieu (1994), o
objetivismo se limita no entendimento das condições de possibilidade de ação na busca
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de regularidades, enquanto a fenomenologia se limita no entendimento da individualidade
como independente das condições sociais. Para ir além, a praxeologia:
[...] tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo
de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre
essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que
tendem a reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da
exterioridade e de exteriorização da interioridade: este conhecimento supõe
uma ruptura com o modo de conhecimento objetivista, quer dizer, um
questionamento das condições de possibilidade e, por aí, dos limites do ponto
de vista objetivo e objetivante que apreende as práticas de fora, enquanto fato
acabado, em lugar de construir seu princípio gerador situando-se no próprio
movimento de sua efetivação. (BOURDIEU, 1994, p. 47)

Este tipo de conhecimento visa a compreensão da prática de maneira positiva,
conectada a uma constituição social mediada pelas experiências dos sujeitos em um
contexto sociocultural imerso em relações de poder desiguais. Ortiz (1994) discute esse
modo de teorizar a prática como uma compreensão pautada na relação que os sujeitos
estabelecem com as estruturas e condições materiais de possibilidades, mas sem perder
de vista as perspectivas internas de significação.
Com base na proposta do conhecimento praxeológico, Bourdieu (1994) investe no
desenvolvimento do conceito de habitus como mobilizador de um olhar que
dialeticamente conecta a agência e as estruturas. Como um conceito desenvolvido
empiricamente ao longo da obra do autor, ele passa por transformações e rearranjos com
o tempo e é apresentado em um de seus ensaios como:
[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e
estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente
adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio
expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente
orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente.
(BOURDIEU, 1994, p. 61)

O habitus conecta os indivíduos a suas condições de existência na produção de
disposições duradouras de compreensões do mundo e que ganham bastante relevância nos
processos de construção de gostos, valores e escolhas. O habitus é uma produção
histórica, social e cultural que é mediada diretamente pelas classes sociais (BOUDIEU,
1994), pois dentro das classes sociais é mais provável que se encontrem indivíduos que
compartilham experiências próximas do que entre classes diferentes. Bourdieu também
desenvolve argumento semelhante em relação às gerações, pois entre sujeitos nascidos na
mesma época é mais provável que existam condições de existência em comum.
O habitus se sustenta como um conjunto de “esquemas generativos” (ORTIZ,
1994) que não apenas orientam as ações dos sujeitos, mas também são mobilizadores de
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novos habitus frente a situações novas, na construção de conhecimentos que os sujeitos
fazem em suas vidas. Dessa maneira, o habitus tem uma dimensão individual e coletiva,
pois a socialização que as pessoas fazem de suas ações engendram não apenas a sua
reafirmação e produção individual de disposições, mas também faz uma mediação dos
habitus dos outros indivíduos.
Bourdieu (1994) também discute que tais preposições em torno do habitus
poderiam ser utilizadas para defini-lo como um mecanismo de reprodução e dominação
da prática, porém o autor é enfático em enfatizar que o habitus é produto de contestação
e resistência, tanto no exterior quanto no interior dos sujeitos. Nogueira e Nogueira (2009)
discutem o funcionamento do habitus como uma espécie de “matriz de percepções e
apreciações”, que orientam as ações, porém não de forma inflexível. Ao invés, elas são
constantemente adaptadas e reconfiguradas pelos sujeitos, frente a diferentes situações.
Nesta perspectiva, a prática é concebida como “o produto da relação dialética entre
uma situação e um habitus – entendido como um sistema de disposições duráveis e
transponíveis” (BOURDIEU, 1994, p. 65). Este entendimento aponta para a necessidade
de se compreender a prática em uma via dupla, com mesmo grau de importância: as
condições em que as práticas acontecem, isto é, o conjunto de possibilidades e recursos
disponíveis; e os habitus que são mediados em sua materialização, isto é, a mediação da
subjetividade e a objetividade do mundo social. Assim, para problematizar as condições
que envolvem as práticas, mobilizo também o conceito de campo de Bourdieu (1994),
compreendido como um espaço de disputa no qual os sujeitos recebem ou assumem
posições relacionadas a interesses (ORTIZ, 1994). Estas disputas estão diretamente
ligadas a possibilidades de adquirir capital (seja econômico, cultural ou simbólico) e
constantemente compelem os sujeitos à ação (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). Para
Bourdieu (1989), o campo faz os sujeitos agirem, uma vez que o seu princípio gerador e
mantenedor é a própria luta dos sujeitos.
Dentro desta perspectiva resolve-se o problema da adequação entre ação
subjetiva e objetiva da sociedade, uma vez que todo ator age no interior de um
campo socialmente predeterminado. A prática, conjunção do habitus e da
situação, ocorre desta forma no seio de um espaço que transcende as relações
entre os atores. Toda eficácia da ação se encontra assim prefigurada, o que
implica dizer que o ator só realiza aquelas ações que ele pode realmente
efetivar. (ORTIZ, 1994, p. 19)

O campo “é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras
específicas, ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais
amplo.” (PEREIRA, 2015, p. 341). Assim, a prática está sempre relacionada a um
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conjunto de regras sociais que são exercidas no campo, mas que podem ser também objeto
de contestação, insubordinação e adaptação. Para Carvalho (2003), o campo situa as ações
de dominantes e dominados em práticas que variam de estratégias de ortodoxia a
heterodoxia, de conservação a subversão. Dessa maneira, o campo implica nas condições
em que é possível agir, além de estabelecer parâmetros nos quais as práticas ganham
significados.
Estas ideias podem ajudar a compreender as contribuições dos conceitos de
Bourdieu no modelo de refração. Goodson e Rudd (2012) defendem o potencial de
estudos sobre a influência dos campos educacionais nas práticas dos sujeitos da educação,
realizados focalizando contextos históricos e sociais específicos, que regulam as
possibilidades de ações práticas. Esta proposição estaria contemplada no modelo da
refração, uma vez que ao investigar as relações entre estrutura e agência, as pesquisas se
tornam mais bem posicionadas para entender a inserção da ideologia nas práticas
educacionais (RUDD; GOODSON, 2016).
Eles compreendem a estrutura e a agência como forças complementares e
concorrentes que agem sobre as ações individuais e coletivas. Para dar visibilidade a essas
forças, eles mobilizam o potencial do habitus como um conjunto das disposições social e
historicamente construídas que fazem mediações na ação que ocorre dentro do campo
(GOODSON; RUDD, 2012). Este olhar visa dar suporte ao reconhecimento das ações
que transformam e desafiam as estruturas, em uma perspectiva que evita determinismos.
Rudd e Goodson (2016) mostram que na compreensão das próprias regras de
funcionamento ortodoxo do campo é possível se ter indícios dos efeitos que se almeja ter
sobre as práticas. Ao mesmo tempo, também é possível identificar possibilidades de
respostas dos sujeitos frente o avanço do poder simbólico no campo. Nas palavras de
Rudd e Goodson (2016, p. 106, tradução própria), “a prática pode ser vista como um
processo de interpretação ativa e um resultado mediado entre estrutura e agência”17, no
qual a consideração das experiências anteriores dos sujeitos é parte fundamental na
relação com as possibilidades efetivas de ação. A prática não é livre do poder e da
ideologia e nem definida por elas, porém mediada pela singularidade dos sujeitos frente
às situações.
Ao dar visibilidade para a prática, a refração potencializa a produção de
entendimentos que envolvem as estratégias dos sujeitos na contestação e reinterpretação
[…] practice can be seen as a process of active interpretation, and a mediated outcome between structure and agency. (GOODSON;
RUDD, 2016, p. 106)
17
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das políticas, em interações complexas entre a agência individual e a ideologia, as
instituições e as estruturas (GOODSON; RUDD, 2017). Neste olhar, a pesquisa
educacional pode aprender com os sujeitos da educação sobre possibilidades de rotas de
resistência que já são parte do cotidiano. Os autores também problematizam que essas
possibilidades dependem essencialmente das posições ocupadas pelos sujeitos no campo,
o que novamente nos remete ao conceito a partir de Bourdieu (1989; 1994):
Caminhos novos e alternativos de ação também vão depender do nível de
possessão de capitais variados individuais e coletivos que tenham valor em um
dado contexto, ou campo. Esta interação dinâmica entre estrutura e agência,
capitais e contexto, fornecem ascensão ao dinamismo inerente no interior das
práticas sociais. (GOODSON; RUDD, 2017, p. 186, tradução própria)18

Compreendo que é importante considerar o campo de atuação dos sujeitos para se
contextualizar as suas possibilidades de ação. Nesse sentido, ao investigar histórias e
experiencias dos sujeitos, viso construir um caminho de compreensão das circunstâncias
nas quais as políticas podem ser refratadas. Rudd e Goodson (2016) identificam que as
interrelações entre estrutura e agência são capazes de revelar rotas de refração nas
histórias de vida dos sujeitos que vivem as políticas. Nesse sentido, conecto a próxima
sessão, a compreensão da estrutura e a agência à pesquisa com as histórias de vida.

2.1.3 ±Narrativas individuais e profissionais
No desenvolvimento do conceito de refração como uma lente teórica potente para
estudar as políticas, os trabalhos de Goodson indicam a centralidade do papel da
articulação com as narrativas de vida dos profissionais que as materializam. Para
compreender este papel, são tecidas considerações que simultaneamente compõem
aspectos teóricos e metodológicos da perspectiva dos autores.
A abordagem narrativa tem a função de compor imagens detalhadas de contos de
ortodoxia e transgressão, ao mesmo tempo que de conformidade e resistência
(GOODSON; RUDD, 2017). Ela traz as experiências de sujeitos imersos em amplos
contextos sociais e históricos, nos quais a ideologia em funcionamento e as condições
materiais influenciam nas possibilidades de ação cotidiana. Dessa maneira, as narrativas

18

New and alternative courses of action will also be dependent on the level of possession of various individual and collective capitals
that have value in any given context, or field. This dynamic interplay between structure and agency, capitals and context, gives rise to
the dynamism inherent within social practices. (GOODSON; RUDD, 2017, p. 186)
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podem construir descrições detalhadas dos fatores envolvidos nas práticas sociais,
ilustrando ‘episódios de refração’ (GOODSON; RUDD, 2017).
Os episódios de refração são constituídos na intersecção entre narrativas
sistêmicas, os discursos emanados que representam a política na esfera governamental, e
as narrativas de história de vida, as histórias das pessoas envolvidas na implementação da
política (CALADO; PETRUCCI-ROSA, 2019). Nesse processo, as experiências dos
sujeitos ganham força para construção de compreensões sobre a refração das políticas nas
vidas das pessoas. Esta proposição vai de acordo com o proposto por Goodson (2005), ao
defender a necessidade de que sejam constituídos entendimentos cada vez mais
avançados do currículo em uma base fundada em biografias de vida.
Para sistematizar o lugar das narrativas dentro do modelo da refração, Goodson
discute as implicações desta abordagem. Ele ressalta que as narrativas não têm a intenção
de representar a vida profissional “como ela realmente é”, mas como é percebida e
experienciada pelos sujeitos (GOODSON; LINDBLAD, 2010). Isto significa que ela
pode estar mais vinculada às histórias que mobilizam o funcionamento de um habitus
profissional, contexto de produção de experiências profissionais.
As narrativas produzem descrições ricas das práticas profissionais e das realidades
subjetivas nas quais as ações dos sujeitos são realizadas e suas experiências são vividas
(RUDD; GOODSON, 2016). Esta qualidade das narrativas é também parte de um
pressuposto político da aproximação dos trabalhos mais recentes de Goodson. Goodson
(2007) aborda o apagamento da memória organizacional efetivado pelas reformas
educacionais, que suprime a transmissão de saberes dos profissionais mais experientes
para os iniciantes. Neste sentido, a memória com o seu sentido coletivo se conecta a
dimensão da experiência intergeracional, como forma de consolidação da transmissão de
experiências de vida e que no contexto contemporâneo está em vias de apagamento.
Ao problematizar seu processo investigativo, Goodson (2011; 2013; 2019) vê com
desconfiança a captura que a narrativa pessoal sofre na contemporaneidade, o que o
instiga a mobilizar uma contextualização histórica, para fazer as estórias se tornarem
histórias. Temos que “Recuperar a nossa própria memória, manter vivas as nossas
lealdades, inscrever as nossas histórias nessa Terra – então é questão de um assunto
democrático. Mas isto é estória mais história, não são estórias flutuando livremente, não
é apenas narrativa”19 (GOODSON, 2011, p. 7, tradução própria). Esta não é uma
19

Recovering our own memory, of keeping alive our loyalties, of inscribing our own histories on this earth - then it is a very democratic
matter. But that is story plus history, that is not free floating stories, that is not just narrative (GOODSON, 2011, p. 7)
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desconfiança com a memória ou objetividade dos narradores, mas a necessidade de
potencializar a narrativa, para que ela vá além dos ímpetos da vida cotidiana.
Goodson (2013) é enfático ao dizer que a narrativa como ponto final da pesquisa
é uma metodologia politicamente conservadora, pois deixa as pessoas exatamente como
estavam. Ao não dar os contornos de sua contextualização histórica, política e social, ela
se torna cega às circunstâncias e movimentos históricos e suscetível a ser sequestrada para
fins outros, que não a sua capacidade de escrever a história com base nas vidas dos
oprimidos (GOODSON, 2019).
Ao me comprometer com a valorização dos sujeitos da Educação e seus
conhecimentos profissionais, busco um posicionamento político que dê maior visibilidade
às experiências de vida deles, na perspectiva de aprender com elas, ao invés de se
comprometer com dispositivos estritamente formativos (PETRUCCI-ROSA, 2017). Para
tal, como evidenciado por Goodson (2007), os pesquisadores devem respeitar os
professores como seus iguais, ao invés de tratá-los como seus fantoches, exigindo acima
de tudo uma escuta atenta a suas histórias.
Tendo sido professor do ensino secundário inglês por muitos anos, Goodson vê na
posição que hoje ocupa não uma desconexão com a sua origem, mas um compromisso
com aquele que já foi um dia. Para não sermos “parasitas acadêmicos”, nós precisamos
constituir nossas pesquisas na conexão colaborativa com as escolas e os professores, a
fim de nos constituirmos como “ativistas educacionais” (GOODSON, 2007).
A obra de Ivor Goodson destaca como recorrentemente os professores são
deixados de lado ao se decidir os rumos da Educação. Goodson (2013) evidencia como a
articulação com a subjetividade tem sido evitada em prol das avaliações quantitativas,
que potencialmente privilegiam o serviço às estruturas de poder já dominantes. Goodson
(2019) discute o apagamento dos saberes educacionais na construção de políticas
curriculares, tanto de professores quanto de pesquisadores, que apenas se tornam
materializadores de propostas construídas externamente. Neste sentido, a refração
também tem como objetivo desestruturar a organização convencional de entendimento
das políticas, dando visibilidade aos efeitos produzidos por elas nas vidas das pessoas.
Na complexidade inerente do fluxo das experiências, a narrativa é capaz de
mobilizar as conexões que regulam e colocam em funcionamento as estruturas sociais
(GOODSON, 2019). Goodson (2013) defende o potencial das narrativas ilustrarem
maneiras como as pessoas não apenas significam as relações que estabelecem com as
estruturas, mas também as suas rotas de ação. Dessa maneira, a agência individual é
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mobilizada nas possibilidades de ação frente às estruturas, evidenciando formas pelas
quais o poder não age de forma verticalizada, mas passível de transgressão.
A reestruturação dos sistemas educacionais, dessa forma, não é alcançada pela
enunciação política, mas pela associação com as práticas e narrativas de seus agentes de
base (GOODSON, 2019). Esta compreensão se conecta com a investigação das políticas
através das vidas das pessoas, porém é interessante notar, a partir das investigações de
Goodson (2013), que as pessoas têm diferentes estilos e potenciais narrativos, que
compõe o que ele chama de ‘capital narrativo’. Em uma detalhada matriz de perfis
narrativos, ele discute que o enfoque nas estruturas e nas rotas de ação é um dos estilos
de narrar a própria vida, mas que isso não significa que sejam todos que narrem com tal
propriedade. Ele elabora um pensamento no qual a agência e a estrutura são forças que
influenciam na constituição do nosso próprio capital narrativo, que em algumas situações
é incentivado e em outras é restringido. Estes fatores são importantes para se considerar
o potencial das narrativas na compreensão das políticas:
Estas trajetórias de refração também precisam ser criticamente examinadas em
termos de poder, ideologia e violência simbólica que podem colocar
parâmetros para perceber as possibilidades de ação e prática social. Entretanto,
nós temos que evitar assunções e precisamos explorar e desafiar percepções
lineares de causalidade, ao explorar interpretações e práticas ascendentes
alternativas. (RUDD; GOODSON, 2016, p. 108, tradução própria)20

Assim, a narrativa ganha centralidade na composição do conceito de refração, pois
é articuladora da influência das ideologias dominantes de maneira não linear, além de ser
chave na compreensão das relações entre estrutura e agência. Porém, para ela assumir o
potencial que tem ao estar contextualmente localizada, Goodson (2019) investe na
necessidade de ela ser organizada em períodos, o que me leva ao quarto elemento
constitutivo da refração proposto por Goodson e Rudd (2017).

2.1.4 ±Periodização histórica
Dentro do modelo da refração, um dos elementos principais é a periodização
histórica (RUDD; GOODSON, 2016), que visa fomentar compreensões contextualmente
desenvolvidas sobre os processos de mudança. Para os autores, as trajetórias de vida
20

These trajectories of refraction too, need to be critically examined in terms of power, ideology and symbolic violence that can set
parameters to perceived possibilities for social action and practice. However, we must also avoid assumptions and explore and
challenge linear perceptions of causality, by exploring alternate interpretations and practice arising. (RUDD; GOODSON, 2016, p.
108)
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narradas pelos professores são centralizadas em momentos nos quais algumas formas de
agir e pensar eram possíveis, e por isso, é importante identificarmos e conhecermos os
períodos nos quais elas se baseiam (GOODSON, 2019; RUDD; GOODSON, 2014).
Este método é inspirado em considerações advindas da escola de Annales,
movimento de historiadores iniciado pela fundação da revista “Revue des Annales”, em
1929, que mobilizou o desenvolvimento de novas perspectivas para o ato historiográfico.
Este movimento simbolizou a valorização do estudo de uma história-problema, que vai
além da investigação factual e cronológica dos eventos, além de também valorizar a
compreensão da sociedade por outras dimensões além da econômica e política. Para
articular essas propostas, os historiadores passam cada vez mais a se relacionar com
métodos e conceitos de outras disciplinas (BARROS, 2010; JUNIOR, 2019).
Goodson e Rudd (2012) enfatizam que as contribuições de autores da escola dos
Annales são cruciais na compreensão da refração como um fenômeno social que é
temporalmente circunscrito. Para eles, é possível localizar o modo de entendimento dos
tempos de desenvolvimento da sociedade articulado pelos historiados de Annales, a partir
de uma metáfora com as ondas do oceano. No fundo do oceano, estão as ondas de longa
duração, correntes lentas e que movem os eventos de transformação sociais que
necessitam de centenas de anos para se estabilizar. Neste segmento se encontram as
mudanças de eras da humanidade, que marcam as mudanças das formas de Estados ou
das relações globais. No meio do oceano, estão as ondas médias, cuja duração cronológica
é tema de debate, mas que se estima ter entre 20 a 50 anos, dependendo do fenômeno
social em pauta. Estas ondas refletem os processos de mudança que levam algumas
gerações para ganhar forma, como por exemplo, o tempo de estabilização de reformas
governamentais, ou ciclos de crescimento e crises econômicas. E por fim, na superfície,
estão as ondas da maré e a espuma, que representam o fluxo cotidiano das ações das
pessoas. Nesse nível, as transformações acontecem constantemente, de maneira pouco
ordenada e com menor chance de estabelecer permanências.
A partir dessa metáfora, Goodson e Rudd (2012) argumentam que os pontos nos
quais diferentes camadas históricas coincidem podem constituir importantes momentos
de análise, uma vez que neles o potencial de mudança é elevado. Ao mesmo tempo, ao se
colocar em contraste os rumos destas ondas, é possível produzir novos entendimentos das
ações dos indivíduos, localizados nos tempos e contextos que eles agiram. Com esta
perspectiva, vejo uma forma de entender o que Goodson e Rudd (2012) descrevem como
uma “inércia” nos padrões de mudança, uma resistência a transformações de forma
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generalizada em contextos em que elas são continuamente incentivadas. Os autores
evidenciam que, para se compreender esta contradição, é preciso tecer considerações
sobre os fatores internos e externos dos movimentos que envolvem as mudanças. Dessa
maneira, é possível ir além das investigações que buscam compreender apenas as
percepções como elementos internos ou as políticas como elementos externos (RUDD;
GOODSON, 2016).
Para obter uma imagem mais completa das origens da ação e dos fatores que
sustentam a formulação de políticas, argumentamos que é necessário situar a
pesquisa e a análise das mudanças e práticas sociais dentro de seus contextos
sócio-históricos mais amplos. Essa 'periodização histórica' é essencial para
localizar movimentos mais amplos, ciclos e ondas de reforma, e também para
entender a prática e até que ponto sua ação e prática podem espelhar ou refratar
ondas dominantes. (GOODSON; RUDD, 2017, p. 189, tradução própria)21

A periodização se conecta aos elementos anteriores, pois visa contextualizar
historicamente a influência ideológica de um momento e as possibilidades de exercício
das relações entre estrutura e agência de determinadas maneiras. Ela também se relaciona
as narrativas de história de vida, ao contextualizar as experiências dos narradores:
Novamente, isso destaca o valor de localizar investigações em relação a
análises sócio-históricas mais amplas, não apenas ao ajudar a identificar como
os desenvolvimentos históricos influenciam e são influenciados por sistemas
nacionais, culturas e práticas profissionais existentes, mas também nos fornece
pistas sobre como as políticas podem ser recebidas por diferentes grupos,
instituições, indivíduos e organizações. (GOODSON; RUDD, 2017, p. 190,
tradução própria)22

Assim, o conceito de periodização é articulado para justificar a organização das
entrevistas e dados construídos em diferentes períodos, que representem momentos nos
quais as influências sobre as práticas possam ser mobilizadas como distintas. No nível
das narrativas isso significa que divisões entre professores muito experientes, professores
de início de carreira e professores recém-formados podem ser articuladas para evidenciar
estas diferentes influências. As análises de Rudd e Goodson (2014) mostram que
profissionais atuantes em períodos distintos de tempo apresentam narrativas de vida de
trabalho menos sujeitas às mesmas influências, além de trazerem perspectivas variadas
em relação às próprias experiências. Petrucci-Rosa (2018) e Iglesias (2019) também

21

To obtain a fuller picture of the origins of action and drivers underpinning the formulation of policies, we contend that there is a
need to situate research and analysis of social change and practice within their wider socio-historical contexts. This ‘historical
periodisation’ is essential in locating broader movements, cycles and waves of reform, and also in understanding practice and the
extent to which it action and practice may mirror or refract dominant waves. (GOODSON RUDD 2017, p. 189)
22
Again, this highlights the value of locating investigations in relation to broader socio-historical analysis, as not only can it help
identify how historical developments influence, and are influenced by, national systems, cultures and existing professional practices,
but it also gives us clues as to how policies might be received by different groups, institutions, individuals and organizations.
(GOODSON; RUDD, 2017, p. 190)
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evidenciam que diferentes contextos históricos de possibilidades de formação e atuação
profissional interferem diretamente nas histórias de narradores de épocas distintas.
Sendo o quarto elemento da refração, a periodização compõe com os demais as
bases deste modelo de compreensão das políticas, que ganha os relevos de uma proposta
metodológica na relação com o conceito ‘episódio de refração’. Na próxima seção o
abordo como operado por Rudd e Goodson (2016), Goodson e Rudd (2017) e Iglesias
(2019).

2.1.5 ±Os episódios de refração
A fim de dar visibilidade analítica e potencializar a compreensão dos processos de
refração das políticas, Rudd e Goodson (2016) desenvolveram uma proposta de
apresentação e análise das pesquisas que envolvem esta lente teórica. Como uma
metodologia em desenvolvimento, é possível identificar em seu amadurecimento
pequenas transformações nas conceituações envolvidas, que passam pelo conceito de
episódio de refração. A apresentação desenvolvida por Rudd e Goodson (2016) sobre tal
ideia passa pela construção da figura a seguir:

Figura 8: Esquema organizacional desenvolvido para apresentar os episódios de refração de estudo de
reformas educacionais no contexto europeu. Tais dados estão construídos em função de um eixo vertical,
relativo aos níveis de refração e um eixo horizontal, relativo aos períodos históricos

Fonte: Rudd e Goodson (2016, p. 107)
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Os autores dividem visualmente o processo de refração em dois eixos: um vertical,
referente aos níveis de ação; e um horizontal, referente aos períodos históricos. Os níveis
verticais constituem as diferentes escalas entre as quais as políticas educacionais
planejadas governamentalmente fazem o seu movimento, em direção aos indivíduos. Os
níveis horizontais, por sua vez, representam os diferentes momentos históricos nos quais
esses processos acontecem, sujeitos a influências de cada tempo.
Nesse modelo, é possível serem compreendidas refrações em duas direções: uma
refração vertical, usualmente referida apenas como ‘refração’ e que faz referência ao
movimento das políticas entre os diferentes níveis de construção curricular; e uma
refração horizontal, que faz referência às transformações observadas entre as narrativas
de diferentes períodos, mas que compartilham o mesmo nível. Entendo, a partir de Rudd
e Goodson (2016), que em alguns aspectos, as transformações das políticas podem ser
mais evidentes através de suas refrações verticais, enquanto em outros aspectos, a partir
de refrações horizontais.
Nesta proposta, os episódios de refração são definidos como as ações que podem
ser inseridas em cada uma das células da tabela, em forma de narrativas, a fim de
representar os desvios e transformações da política. Em trabalho mais recente, Goodson
e Rudd (2017) ampliam esta noção, enfatizando também que os episódios de refração
providenciam vislumbres sobre as maneiras pelas quais as pessoas significam as próprias
vidas.
Iglesias (2019) traz os episódios de refração inseridos dentro de “eixos temáticos”,
que nessa investigação escolhi chamar de “ênfases temáticas”, a partir de Goodson
(2013). Elas são categorias que emergiram a partir das leituras sucessivas das transcrições
das entrevistas realizadas, como apresentado por Iglesias (2019):
Nesse sentido, considerando o esquema a seguir, em cada nível, foram tratados
os eixos temáticos que emergiram das narrativas analisadas. Analisando as
colunas da esquerda para a direita, observam-se diferentes influências e
relações que podem existir com antecedentes de períodos históricos,
experiências e crenças. Isso possibilita encontrar episódios de refração, que
podem ser representados pela ação presente em cada célula. (IGLESIAS, 2019,
p. 144; 145)

Desta maneira, os episódios de refração são constituídos pelas narrativas
sistêmicas e de história de vida, representantes de ênfases temáticas emergentes, para cada
um dos níveis presentes no desenho de pesquisa por ela articulado (IGLESIAS, 2019).
Esta maneira de estruturar metodologicamente os episódios de refração, isto é, as
ações narradas advindas de narrativas sistêmicas e de história de vida, por ênfases
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temáticas, divididas entre o eixo vertical e o horizontal, busca maximizar a justaposição
de diferentes narrativas, a fim de projetar os processos de refração.
Para avaliar potenciais contribuições que a analogia com o conceito físico produz
para esta proposta metodológica, a seguir desenvolvo brevemente alguns aspectos
conceituais da Física sobre a refração.

2.1.6 ±A Refração na Física
Ivor Goodson, um historiador, desenvolve em seus trabalhos algumas analogias e
metáforas que dialogam com conceitos das Ciências da Natureza, como “teste de
Tornassol”, “centro de gravidade” e “refração”. Esta maneira de olhar para seus temas de
estudo educacionais me instiga a compreender o potencial que estas alegorias carregam,
principalmente ao dialogarem com identidades de professores da área de Ciências da
Natureza.
Para Benjamin (1984), as alegorias conectam as palavras e as ideias por meio de
uma mediação histórica. Freitas (2014) discute as análises de Benjamin (1984) sobre o
processo de significação alegórico:
A alegoria apresenta modos de significação e elocução diferentes, atestando
para a impossibilidade de aprisionar o sentido último em uma estrutura
linguística fechada e imutável. Com isso, o processo de significação alegórico
demonstra que o sentido é histórico e suas significações formam-se em uma
constituição efêmera e fragmentária. (FREITAS, 2014, p. 237)

Dessa maneira, escolho partir da alegoria apresentada por Goodson (2019), porém
desenvolvendo uma significação própria, incapaz (e sem a pretensão) de delimitar
ultimamente as suas possibilidades de compreensão.
Assim como já apresentado no início deste capítulo, Goodson (2019) define que
“Tal como a refração da luz através de uma janela, iniciativas globais que seguem
intenções e direções similares podem acabar movendo-se em direções e sequências não
intencionais” (GOODSON, 2019, p. 87). Para explorar tal afirmação, busco referências
da Física, como disciplina científica, que desenvolvem apresentações do conceito de
refração.
Primeiramente, ao consultar livros utilizados em disciplinas introdutórias de ótica
e eletromagnetismo, a noção de refração aparece como um conceito pontualmente
definido por breves apresentações:
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A passagem da luz por uma superfície (ou interface) que separa dois meios
diferentes é chamada de refração. A menos que o raio incidente seja
perpendicular à interface, a refração muda a direção de propagação da luz.
(HALLIDAY; RESNICK, 2012, p. 16)
O índice de refração n para a luz em qualquer meio, exceto o vácuo, depende
do comprimento de onda. Isso significa que quando um feixe luminoso é
formado por raios de luz de diferentes comprimentos de onda, o ângulo de
refração é diferente para cada raio: em outras palavras, a refração espalha o
feixe incidente. Esse espalhamento da luz é conhecido como dispersão
cromática, onde a palavra "dispersão" se refere ao espalhamento da luz de
acordo com o comprimento de onda e a palavra "cromática" se refere às cores
associadas aos diferentes comprimentos de onda. (HALLIDAY; RESNICK,
2012, p. 19)
Quando a luz atinge a superfície limite entre dois materiais transparentes, parte
dela é refletida, mas normalmente parte da luz cruza o contorno para o outro
material e é refratada no processo. Refração significa que os raios de luz não
viajam em uma linha reta durante a passagem de um meio para outro, mas
mudam de direção. Quando a luz cruza uma superfície partindo de um meio
com um índice de refração menor n1, para um meio com um índice de refração
maior n2, os raios de luz alteram sua direção, desviando-se no sentido da
normal à superfície. (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2013, p. 24, grifo do
original)

A partir dessas definições, são desenvolvidas abordagens algébricas que
compreendem a determinação do ângulo de refração, do coeficiente de refração e da
velocidade da luz no meio em situações diversas, entre outras características envolvidas
no fenômeno. Ao abordar um livro utilizado em uma disciplina universitária avançada de
ótica (FREJLICH, 2011), o desenvolvimento conceitual da refração diminui em relação
aos livros anteriores, sendo substituído pela apresentação de uma estrutura matemática
mais complexa, pautada em matrizes, vetores e números complexos.
Neste sentido, uma alternativa encontrada que apresenta um desenvolvimento
mais minucioso das ideias que envolvem a refração foi encontrada nos escritos originais
de Isaac Newton (1643-1727), publicados a partir de 1704 na forma de três volumes
(NEWTON, 1979)23. É salutar reforçar que esta iniciativa não busca configurar uma
aproximação aos métodos, princípios e objetivos da História da Ciência ou um olhar
anacrônico a produção deste cientista, desconsiderando quase 300 anos de
desenvolvimentos da ciência que se sucederam desde sua morte. Diferentemente, a
proposta aqui articulada busca reconhecer a presença, nos escritos de Newton, de uma
discussão mais conceitual acerca da refração e menos guiada pela estruturação de relações
matemáticas.

23

Esta é uma coletânea dos trabalhos de Newton que envolvem as temáticas de ótica, comentada por cientistas modernos como
Bernard Cohen, Albert Einstein e Edmund Whittaker.
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Figura 9: Representação de Isaac Newton estudando o efeito da refração com um prisma

Fonte: Portal da revista Nature24

A discussão sobre a refração é iniciada e desenvolvida no primeiro volume do
livro “Ópticks: or, a treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of
Light” (NEWTON, 1979), partindo de um conjunto de definições, das quais destaco a
segunda:
Refrangibilidade dos Raios de Luz, é a sua Disposição a serem refratados ou
desviados de seu Caminho ao passar de um Corpo ou Meio transparente para
outro. E uma maior ou menor Refrangibilidade dos Raios é sua disposição de
ser desviados mais ou menos do seu Caminho, como Incidências no mesmo
Meio. Os matemáticos geralmente consideram que os Raios de Luz são linhas
que vão do Corpo luminoso ao Corpo iluminado, e a refração desses Raios é a
curvatura da quebra dessas linhas na passagem de um Meio para outro. E assim
Raios e Refrações podem ser considerados, se a Luz for propagada em um
instante. Mas, por um Argumento retirado das Æquações dos tempos dos
Eclipses dos Satélites de Júpiter, parece que a Luz é propagada no tempo,
levando na sua passagem do Sol para nós cerca de sete minutos: E, portanto,
escolhi definir Raios e refrações em termos gerais que possam concordar com
a luz em ambos os casos. (NEWTON, 1979, p. 2, tradução própria)25

A partir das definições e axiomas que definem as bases a partir das quais o seu
trabalho foi conduzido, Newton estabelece duas proposições em relação a refração: que
luzes de diferentes cores refratam em diferentes graus; e que a luz solar é composta por
luzes que refratam diferentemente. Para defender tais proposições, ele apresenta um
conjunto de dez experimentos realizados em sua câmara escura e que exploram os
fenômenos refratários da luz solar em diferentes configurações. Destaco a seguir uma das
considerações realizadas, a partir dos resultados obtidos nos experimentos:

24

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00522-1, acessado em 5 de janeiro de 2020.
Refrangibility of the Rays os Light, is their Disposition to be refracted or turned out of their Ways in passing out of one transparent
Body or Medium into another. And a greater or less Refrangibility of Rays, is their Disposition to be turned more or less out of their
Way in like Incidences on the same Medium. Mathematicians usually consider the Rays of Light to be Lines reaching from the
luminous Body to the Body illuminated, and the refraction of those Rays to be the bending of breaking of those line in their passing
out of one Medium into another. And thus may Rays and Refractions be considered, if Light be propagated in an instant. But by an
Argument taken from the Æquations of the times of the Eclipses of Jupiter’s Satellites, it seems that Light is propagated in time,
spending in its passage from the Sun to us about seven Minutes of time: And therefore I have chosen to define Rays and Refractions
in such general terms as may agree to Light om both cases. (NEWTON, 1979, p. 2)
25
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E vendo que os Raios que diferem em Refrangibilidade podem ser separados
e separados um do outro, e isso por Refração como no terceiro Experimento,
ou por Reflexão como no décimo, e então os vários tipos separados em
Incidências iguais sofrem Refração desigual, e esses tipos são mais refratados
do que outros após a Separação, que foram mais refratados antes dela, como
no sexto e nos Experimentos seguintes, e se a Luz do Sol for traçada através
de três ou mais prismas cruzados sucessivamente, aqueles Raios que no
primeiro Prisma são mais refratados que outros, estão em todos os seguintes
prismas refratados mais que outros na mesma Taxa e Proporção, como aparece
no quinto experimento; é manifesto que a Luz do Sol é uma Mistura
heterogênea de Raios, alguns dos quais são constantemente mais refratados que
outros, como foi proposto. (NEWTON, 1979, p. 63, tradução própria)26

A partir dessas constatações, Newton passa a discutir as implicações do efeito da
refração desigual dos raios que compõem a luz estelar para as observações telescópicas,
um dos métodos de estudo da astronomia que depende de associações de lentes e espelhos.
A partir de mais uma série de demonstrações experimentais, ele enfatiza que a refração
diferenciada para diferentes cores de luz precisa ser considerada, pois os raios ao se
decomporem não convergem exatamente para o mesmo ponto focal, e isto pode
influenciar sobre o que é observado pelos telescópios. No entanto, ele também alerta que
a compreensão da decomposição da luz revelou um efeito que parece ser mais
significativo nas distorções de observações óticas: a luz solar não é igualmente distribuída
entre as cores, sendo na verdade formada por uma parcela maior de raios amarelos e
vermelhos do que azuis e violetas. Assim, a amplitude acentuada de alguns dos raios
refratados induz a não percepção dos demais, que podem até chegar a ser desconsiderados
pela discrição de seu sinal.
Esta breve apresentação de algumas das discussões mobilizadas pelos trabalhos
de Newton, envolvendo tanto o fenômeno da refração quanto características da luz e das
imagens, me mobiliza algumas ideias que podem ser destacadas como parte do que
busquei evidenciar ao articular a analogia para a pesquisa educacional:

26

And seeing the Rays which differ in Refrangibility may be parted and sorted from one another, and that either by Refraction as in
the third Experiment, or by Reflexion as in the tenth, and then the several sorts apart at equal Incidences suffer unequal Refraction,
and those sorts are more refracted than others after Separation, which were more refracted before it, as in the sixth and following
Experiments, and if the Sun’s Light be trajected through three or more cross Prisms successively, those Rays which in the first Prism
are refracted more than others, are in all the following Prisms refracted more than others in the same Rate and Proportion, as appears
by the fifth Experiment; it’s manifest that the Sun’s Light is an heterogeneous Mixture of Rays, some of which are constantly more
refrangible than others, as was proposed. (NEWTON, 1979, p. 63)
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1 – A refração é um fenômeno que acontece no trânsito da luz (a política
educacional), proveniente de um corpo luminoso (o contexto macroscópico), que
atravessa diferentes meios (diferentes níveis) até atingir um corpo iluminado (o contexto
microscópico).
2 – A refração se torna visível para os observadores externos pela projeção de
imagens (episódios de refração) dos desvios de trajetória (transformações) da luz (da
política educacional).
3 – Os diferentes meios (níveis) podem ser mais refratores (mais resistivos e
subversivos) ou menos refratores (mais conservadores e submissos), o que afeta no grau
de desvio (transformações) observadas.
4 – A luz pode ser composta internamente por diferentes cores (ênfases temáticas)
e elas podem ter diferentes desvios (transformações) se sujeitas aos mesmos meios
(níveis).
5 – Ao atravessar sucessivamente diferentes meios (níveis), as trajetórias de
diferentes cores (ênfases temáticas) que compõem a luz originalmente (a política prevista)
podem ser destacadas, identificando as direções (transformações) inerentes a cada uma
delas presentes na imagem (os episódios de refração).
6 – A refração da luz original (a política prevista) nas cores (ênfases temáticas)
que a compõe pode mostrar que estas não têm as mesmas intensidades entre si, mas
mantém uma relação em que algumas cores são mais fortes (mais evidentes e destacadas),
enquanto outras são mais fracas (mais sutis e periféricas).
7 – A identificação das mudanças de direção (transformações) por parte dos
observadores externos depende da projeção de imagens (episódios de refração) das cores
refratadas (ênfases temáticas).

Destaco estes sete pontos como a compreensão por mim feita da alegoria proposta
com o conceito físico da refração. A seguir, apresento os procedimentos teóricometodológicos que guiaram a construção dos dados dessa pesquisa, isto é, as narrativas
sistêmicas e as narrativas de história de vida.

2.2 ±As narrativas sistêmicas
Como já apresentado anteriormente, as narrativas sistêmicas são para Goodson e
Rudd (2012) formadas pelos discursos emanados pelas agências governamentais, isto é,
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os órgãos ligados aos governos, em nível nacional, regional ou local que representam os
posicionamentos oficiais das instituições públicas educacionais. Goodson e PetrucciRosa (2018) articulam as narrativas sistêmicas como as fontes documentais que envolvem
os processos de reforma curricular em diferentes contextos, representando as iniciativas
políticas.
As leituras apresentadas dos documentos não têm a pretensão de identificar a
‘verdade’ e a ‘essência’ deles, mas evidenciar uma leitura que realizo do material
abordado, a partir de minhas perspectivas, nas quais são admitidas possibilidades em que
coexistem contradições e incertezas. A análise destes materiais não visa induzir e instituir
escritas únicas da história, mas articular a dinâmica dos documentos como narrativas
sistêmicas:
Nessa linha de reflexão, para além dos embates entre as várias posições
teóricas que incidem sobre a questão “história e narrativa”, as investigações no
campo da história e os seus registros e análises decorrentes só adquirem
estatuto de conhecimento quando ganham corpo na construção narrativa, como
escrita da história. Somos nós que estabelecemos, por meio dos documentos
pesquisados – manuscritos, impressos, fontes orais, visuais, processos cíveis e
crimes, processos trabalhistas, imprensa, boletins, entre outros – a importância
relativa que lhes confere o desenrolar da história narrada. Os documentos,
nessa perspectiva, não “dizem” a história, não recuperam o passado. O passado
não pode ser restituído, refeito, ele é narrado com análises críticas, sempre
mediado pela operação historiográfica (GUIMARÃES NETO, 2010, p. 149).

Estas leituras dos documentos são inspiradas pelo o que Guimarães Neto (2010)
chama de sínteses narrativas, escritas historiográficas que através da seleção, organização
e síntese de fontes documentais busca conferir significados a determinados contextos
históricos. A construção histórica que busco mobilizar assim se conecta aos documentos,
cujas leituras busco deixar claro que estão sempre sujeitas as posições que ocupo como
leitor, e são sempre subjetivas, mas ainda capazes de fornecer possibilidades de
aproximação aos contextos histórico-sociais em que foram produzidos.
Assim, escolhi documentos que possibilitassem representar veículos de discursos
emergentes nos níveis macro e meso das políticas que envolvem a problemática estudada,
como fontes estruturadas de influência. Estes documentos estão assim organizados em
quatro conjuntos: nível macro – 1998 a 2008; nível macro – 2009 a 2018; nível meso –
1998 a 2008; e, nível meso – 2009 a 2018.
Os documentos constituintes do nível macro são divididos em dois: aqueles
referentes as diretrizes e editais do Enem e aqueles referentes ao PNLEM e ao PNLD.
Caracterizo estes documentos como parte do nível macro com base em Goodson e Rudd
(2016), para o qual este nível compreende as políticas de reestruturação educacional em
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contexto nacional. Foram considerados como documentos constituintes do nível meso os
guias dos livros didáticos do PNLEM e do PNLD, referentes aos livros da disciplina
Física. Estes guias, escritos e elaborados majoritariamente por membros das comunidades
disciplinares (GOODSON, 1997) do ensino de Física representam os grupos profissionais
que influenciam as políticas nacionais, com interesses e conhecimentos especializados.
Estes conjuntos de documentos se organizam da seguinte maneira:

Quadro 1: relação de documentos contemplados, em função do período em que foram publicados e o
nível em que foram categorizados
1998 – 2008

2009 – 2018

Nível macro

BRASIL (1998; 2000b; 2001a;
2001b; 2003; 2004; 2005a;
2005b; 2005c; 2006b; 2007a;
2007b; 2007c; 2008a)

BRASIL (2009a; 2009b; 2010a;
2010b; 2011a; 2012b; 2013a;
2013b; 2014a; 2015a; 2015b;
2016; 2017a; 2018)

Nível meso

BRASIL (2008b)

BRASIL (2011b; 2014b; 2017b)

Fonte: o autor

Em relação aos documentos do nível meso, os guias dos livros didáticos (BRASIL,
2008b; 2011b; 2014b; 2017b), identifiquei que eles são compostos por duas partes
distintas: uma introdução geral dos critérios de avaliação das obras; e uma sequência de
resenhas das obras aprovadas. Constatei que elas requerem formas de apresentação
adaptadas aos seus conteúdos, para serem construídas narrativas sistêmicas relativas a
esses documentos. Para eles, desenvolvi a seguinte sequência metodológica:
x Apresentei a introdução inicial dos guias de forma mais direta, assim como feito
com os documentos representantes do nível macro.
x Realizei a leitura de cada uma das resenhas presentes nos guias, escrevendo
sinopses de cada uma delas a partir de trechos que destaquei delas por me
instigarem particularmente na relação com a problemática estudada.
x Apresentei uma síntese do conjunto de resenhas dos guias, dialogando com as
sinopses que escrevi e com os trechos destacados na etapa anterior.

Essa escolha me ajudou a evitar apresentar dezenas de páginas sobre cada um dos
editais, podendo aborda-los de maneira mais sintética e objetiva. É evidente que esse
modo de apresentar as resenhas produz uma perda do reconhecimento de quais obras os
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comentários se referem, porém acredito que esse não seja um problema, uma vez que
nenhuma das análises realizadas se refere a obras específicas.
Assim, as leituras destes quatro conjuntos de documentos visam a construção e
apresentação de narrativas sistêmicas do processo de refração do Enem, em direção às
histórias que os autores de livros didáticos narram, que compõe o nível micro. Na seção
a seguir, desenvolvo os procedimentos de construção dos retratos narrativos dos autores.

2.3 ±As narrativas de história de vida
A maneira que abordo conceitos conectados à narrativa é inspirada neste trabalho
por escritos de Walter Benjamin, escritor, filosofo, crítico literário e tradutor alemão do
início do século XX. Para Benjamin (2012a), a narrativa é uma forma artesanal de
comunicação, que se pauta nas experiências de uma vida individual e de vidas coletivas,
através da rememoração como ressignificação da existência.
Para ele, a arte de narrar está em vias de extinção na modernidade, que ao se
entregar ao tempo acelerado dos relógios capitalistas, perdeu os momentos de conversa
no ritmo lento que a prosa exige. Ao deixarem de contar histórias, as pessoas teriam
perdido a capacidade de exercer a prática do aconselhamento com base em suas
lembranças, simplificando a comunicação ao fluxo de informações datadas e que não às
mobilizam além da interceptação de choques.
Benjamin vê na narrativa de vida a possibilidade de redenção, de trazer a memória
dos esquecidos, dos oprimidos e das histórias não contadas à tona. Ao “escovar a história
a contrapelo”, a narrativa se torna uma ferramenta poderosa para colocar em xeque a
historiografia oficial que apaga o tempo como espaço de permanências e rupturas.
A articulação com a memória assim ultrapassa a rememoração de fatos, ao
possibilitar a produção de experiências, sensibilidades e subjetividades de sujeitos em um
diálogo com o passado a fim de construir caminhos em direção ao presente e ao futuro
(PETRUCCI-ROSA; RAMOS, 2008). Como discutido por Galzerani (2005),
“Rememorar para Benjamin significa trazer o passado vivido como opção de
questionamento das relações e sensibilidades sociais existentes também no presente, uma
busca atenciosa relativa aos rumos a serem construídos no futuro” (GALZERANI, 2005,
p. 63).
Ao se associar com a memória nessa perspectiva, a narrativa visa a produção de
entrecruzamentos de tempos e espaços, enquanto conecta as pessoas através de suas
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experiências em práticas de aconselhamento. O narrador mobiliza a sua experiência e a
de outros em prol de contar uma história, que ao ser significada por cada ouvinte com
base em suas próprias experiências, se torna um conselho. A narrativa assim pode ser vista
como um modo de produção e transmissão de conhecimento para Benjamin: “Ela não está
interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada, como uma informação ou um
relatório” (BENJAMIN, 2012a, p. 221). A busca pelo passado se transforma em uma
reminiscência efêmera e incompleta por natureza, mas que abre espaço para dialogar com
“[...] pessoas deixando transparecer suas certezas, mas também suas incompletudes.
Pessoas que renunciam a tudo preencher, para deixar que algo do outro possa dizer-se”
(GALZERANI, 2008, p. 22).
Considerando estas dimensões da prática narrativa, a metodologia de pesquisa
com entrevistas desenvolvidas nesta pesquisa tem por base aspectos metodológicos
desenvolvidos no Grupo de Estudo de Prática Curriculares e Narrativas27 (GEPraNa) e
apresentados por Petrucci-Rosa (2014):
Na primeira fase da constituição do quadro empírico, são realizadas
entrevistas, que usualmente são propostas a partir de uma questão única. Nesse
sentido, há uma preocupação em não trabalhar com roteiros pré definidos,
tampouco com entrevistas semi estruturadas. A abertura de cada entrevista
geralmente se dá com um convite que pode ser formulado assim: “Conte-me
sua história a respeito de…” (PETRUCCI-ROSA, 2014, p.10)

Assim, não tenho a intenção de desenvolver entrevistas que necessariamente
contém as mesmas perguntas e interações, mas sim de tentar mobilizar um diálogo fluído,
no qual os entrevistados possam contar histórias de suas vidas como professores e autores,
como em uma conversa. A minha intenção é de potencializar uma posição nos
entrevistados para que eles se sintam livres para ir e voltar no tempo e nos temas que eles
acreditarem ser pertinentes a minha proposta inicial.
Para tal, todas as entrevistas realizadas tiveram duas sugestões principais: (a) “Eu
gostaria que você me contasse a sua história na relação com a docência e a Física”; e (b)
“Conte-me a sua história na relação com a produção de livros didáticos de Física”. Estas
duas sugestões buscaram, de forma bastante aberta, dar o direcionamento inicial para as
entrevistas, que se desenvolveram como conversas, sem ademais interações previstas. As
interações adicionais visaram apenas a orientar os entrevistados no fluxo narrativo,

27

GEPraNa (https://www.geprana.com/, acessado em 27 de junho de 2021), é o Grupo de Estudos de Práticas Curriculares e Narrativas
Docentes coordenado pela prof. Maria Inês Petrucci-Rosa e é um sub-grupo do gepCE (https://www.gepce.fe.unicamp.br/, acessado
em 27 de junho de 2021), Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência, da FE/UNICAMP.
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auxiliando-os a manter a rememoração ativa e em coerência com as temáticas envolvidas
na pesquisa.
Desta maneira foram realizadas sete entrevistas no ano de 2019, que tiveram entre
uma a duas horas de duração. Duas dessas entrevistas foram realizadas de maneira remota,
através do uso do software Skype, enquanto as outras cinco foram realizadas de maneira
presencial, nas cidades e locais da escolha dos entrevistados. Todas as entrevistas foram
gravadas apenas em forma de áudio, que foram posteriormente transcritas integralmente
e textualizadas, processo que visou a eliminação de repetições excessivas, formulações
muito informais ou vícios de linguagem. Também foram suprimidas passagens que
identificassem os nomes dos próprios narradores ou de outras pessoas, além dos nomes
de instituições privadas e de livros didáticos. Após concluída a textualização, os textos
foram enviados para os entrevistados, que puderam indicar passagens que gostariam de
realizar outras supressões, além de também elucidar passagens que acreditassem que o
texto escrito não contemplasse o que eles queriam significar. Com este processo
concluído, as transcrições receberam anuência de seus autores para uso não identificado
e estavam prontas para dar continuidade ao processo de construção dos dados, inspirada
em dois princípios metodológicos: as mônadas e os portrayals.
O GEPraNa tem mobilizado há mais de dez anos, a partir de uma grandeinspiração
em ideias de Benjamin (2012a; 2012b), a construção de uma metodologia biográfica de
pesquisa focalizada na compreensão de temas da área do Currículo, as mônadas. Elas
podem ser entendidas como “[...] pequenos fragmentos de histórias que juntas exibem a
capacidade de contar sobre um todo, muito embora esse todo possa também ser contado
por um de seus fragmentos.” (PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 203;204).
Com as mônadas, acredito na possibilidade de apresentar pessoas mais inteiras,
fragilizadas e tocadas pelas questões que envolvem o seu trabalho docente, e assim, que
são capazes de contar histórias a partir de suas experiências de vida. Ao escolher abordar
esse problema de pesquisa com as mônadas, tenho a intenção de problematizar a busca
por repostas definitivas, vinculadas a verdade únicas. Ao contrário, procuro lidar com a
complexidade aderida às questões de pesquisa, quando vistas na lógica dos sujeitos
praticantes do currículo.
As mônadas são como imagens que marcam tensões e perspectivas de uma
imagem maior, mas que ainda é uma imagem em si mesma, a despertar diferentes
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emoções e significados para cada um que a vislumbra. Elas são capazes de ilustrar
cenários complexos, contraditórios e sem causalidade ou linearidade. Desta maneira,
acredito que a pesquisa possa revelar, na heterogeneidade de um conjunto amplo de
fragmentos de história, refrações do Enem no nível micro, nas narrativas de autores de
livros didáticos de Física.
A construção das mônadas é feita a partir da imersão do pesquisador no texto
transcrito e textualizado das entrevistas, buscando identificar fragmentos que evidenciam
experiências de vida narradas pelos entrevistados. Estes fragmentos são extraídos e
passam a compor um conjunto de imagens textuais, inseridas em um tempo histórico,
social e cultural multifacetado. Benjamin (2012b) apresenta um conjunto de memórias de
sua infância na forma de mônadas, que constrói uma imagem complexa da experiência
juvenil em Berlim, por volta de 1900. Uma dessas mônadas, A despensa, por exemplo,
traz a memória do Benjamin adulto sobre a relação que ele estabelecia com a despensa de
sua casa, durante a infância:
Na fresta deixada pela porta entreaberta do armário da despensa, minha mão
penetrava tal qual um amante através da noite. Quando já se sentia ambientada
naquela escuridão, ia apalpando o açúcar ou as amêndoas, as passas ou as
compotas. E, do mesmo modo que o amante abraça sua amada antes de beijála, aquele tatear significava uma entrevista com as guloseimas antes que a boca
saboreasse sua doçura. Com que lisonjas entregavam-se à minha mão o mel,
os cachos de passas de Corinto e até o arroz! Com que paixão se fazia aquele
encontro, uma vez que escapavam à colher! Agradecida e desenfreada, como a
garota raptada de sua casa paterna, a compota de morango se entregava mesmo
sem o acompanhamento do pãozinho e para ser saboreada como que sob o céu
livre de Deus, e até a manteiga respondia com ternura à ousadia de um
pretendente que avançara até sua alcova de solteira. A mão, esse Don Juan
juvenil, em pouco tempo, invadira todos os cantos e recantos, deixando atrás
de si camadas e porções escorrendo a virgindade que, sem protestos, se
renovava. (BENJAMIN, 2012b, p. 88)

As mônadas assim formam imagens complexas dos contextos históricos em que
as experiências dos narradores são vividas, sem a pretensão de promover um pensamento
linear e pautado em construir explicações. A mônada potencializa o entendimento das
experiências pessoais fundado nas subjetividades, nas coletividades e no aconselhamento.
Estes são aspectos do desenvolvimento metodológico com as mônadas que nos inspiram
nas práticas de produção de conhecimento na relação com os sujeitos narradores
Após serem produzidos os fragmentos advindos das entrevistas, cada um deles
recebe um título, usualmente um trecho presente na própria mônada, que visa identificar
uma direção de leitura que instiga aquele que a produziu. Esta preocupação com o título
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não pretende limitar as possibilidades de significação que aquela experiência narrada é
capaz de produzir na relação com as experiências de cada leitor, mas apenas sinalizar uma
das significações que me chama a atenção e aconselha.
Ao mesmo tempo em que a metodologia de mônadas se apresenta como uma
proposta interessante para construir os dados para esta investigação, também destaco a
conexão com a forma de investigação desenvolvida por Goodson (2013) em estudos
biográficos, chamada de portrayals, ou retratos (PETRUCCI-ROSA, 2018). Goodson
(2013) articula em suas investigações uma noção de narrativa na qual aquele que narra
constrói uma estória para entender como sua vida chegou até o determinado momento
como ela é, sem estar necessariamente conectada a causalidade, mas a sua personalidade.
A partir de estórias de vida, podem ser conhecidas as relações que uma pessoa estabelece
com o tecido social, por meio de suas experiências e subjetividades.
Ao serem conectadas com o contexto, as estórias se tornam histórias de vida, e
são capazes de ilustrar duas dimensões da atividade narrativa: na primeira, o narrador
expõe uma intensidade narrativa, uma capacidade de articular a sua vida aos
conhecimentos que a envolveram; na segunda, ele expõe os caminhos da ação, uma
mobilização das relações de agência na qual ele construiu o seu caminho e suas escolhas.
Para a construção dos portrayals (GOODSON, 2013), primeiramente as
entrevistas devem ser realizadas, preferencialmente contendo entrevistas de longa
duração, nas quais o entrevistado é visto como um colaborador do entrevistador. Essa
característica advém da necessidade de por vezes também ser necessário realizar préentrevistas, conversas nas quais a temática da investigação e os métodos da abordagem
biográfica são discutidos. Depois o pesquisador deve ler e reler várias vezes as
transcrições destas narrativas, demarcando as temáticas presentes nelas que dialogam
com a questão de pesquisa que está sendo investigada. Tendo realizado esta etapa com as
entrevistas realizadas, deve-se procurar entre os entrevistados aqueles que abordaram a
maior quantidade dos temas, sendo assim uma entrevista de “alta densidade temática”.
Com esta entrevista selecionada, será construído o portrayal, definido por Goodson como:
“O retrato refina estas análises temáticas e as apresenta na forma de um retrato individual
detalhado de uma vida narrativa” (GOODSON, 2013, p. 46, tradução própria)28.
A construção dos dados se faz a partir da apresentação completa ou quase
completa da entrevista escolhida, intercalando a presença das temáticas da proposta de
28

The portrayal refines these general thematic analyses and presents them in the form of a detailed individual portrait of a life narrative
(GOODSON, 2013, p. 46).
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pesquisa com as leituras e significações por parte da perspectiva do pesquisador. Também
são mantidas e apresentadas nos portrayals as falas, perguntas e comentários do próprio
entrevistador que foram realizadas durante a entrevista, mobilizando assim pouca edição
para a apresentação pelo pesquisador.
Os portrayals seriam uma solução no meio termo, entre um extremo, apresentar
um conjunto extenso de entrevistas na íntegra, em diálogo com as leituras que são
realizadas pelo pesquisador de cada uma das temáticas emergentes em cada uma das
entrevistas, e no outro extremo, apenas descrever o processo de entrevista e seguir para
as análises e conclusões.
Com base nestas descrições destas metodologias biográficas, mobilizo uma
conciliação entre as mônadas e portrayals, na forma de retratos narrativos (PETRUCCIROSA, 2018):
Conjugando essa proposição com o dispositivo metodológico da mônada,
apresento as narrativas docentes como conjunto de fragmentos que juntos
produzem – num efeito impressionista – imagens que enraízam essas histórias
de vida em contextos sociais mais amplos. (PETRUCCI-ROSA, 2018, p. 95):
Figura 10: Quadro “The path under the rose trellises Giverny” de Claude Oscar Monet (1840 – 1926)

Fonte: Portal Claude Monet29

O impressionismo, corrente pictórica com origem na França, na segunda metade
do século XIX, trouxe uma proposta inovadora para a construção de suas obras, pois “Os
impressionistas buscavam também uma expressão artística que não estivesse focada na
razão e nem na emoção, mas sim que refletisse as impressões da realidade impregnadas
nos sentidos e na retina” (ZANCHETTA, 2004, p. 58). Assim, a constituição dos sentidos

29

https://www.claudemonetgallery.org/The-Path-Under-The-Rose-Trellises-Giverny.html, acessado em 5 de janeiro de 2020.
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está essencialmente fundamentada na experiência que cada um vive ao compor os
diferentes elementos apresentados.
Ao conciliar neste desenho metodológico as mônadas e os portrayals, na forma
de retratos narrativos, busco apresentar o conjunto de experiências narradas por cada um
dos entrevistados como uma imagem impressionista. As sensibilidades de cada leitor na
composição da imagem trazem novas maneiras de compreensão do contexto apresentado,
sem limitar ou coibir novas compreensões. Estas experiências estão enraizadas nas
histórias de vida profissional dos narradores, que podem ajudar a compor as imagens que
projetam as refrações das políticas nas vidas das pessoas.
Para iniciar o processo metodológico, foram registrados os nomes de todos os
autores de livros didáticos de Física publicados nos editais do PNLEM/2009 e dos
PNLD/2012, 2015 e 2018, resultando em 55 nomes. A partir deles foi iniciado o processo
de pesquisa dos contatos desses possíveis sujeitos, através de buscas na web, que em sua
maioria resultaram publicamente nos endereços eletrônicos deles em sites universitários
e de editoras de livros. Dos 55 sujeitos da população a ser estudada, a busca de contatos
disponíveis na internet resultou nos e-mails de 23, que compõem os possíveis sujeitos da
pesquisa. A partir dessa relação de contatos, enviei convites para participação na pesquisa
para estes 23 e-mails, contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma
apresentação do pesquisador e da pesquisa em andamento, evidenciando os propósitos da
proposta de doutoramento, os métodos de análise e a garantia do anonimato nos dados.
Com este procedimento, recebi a devolutiva positiva de interesse em participação
de sete dos 23 convidados, que se seguiu pela realização de sete entrevistas em locais e
datas escolhidos pelos narradores. Todos os entrevistados são ou foram atuantes como
professores de Física em nível médio ou universitário e estiveram ou ainda estão
envolvidos com a produção de materiais didáticos.
Para organizar as narrativas de história de vida deles em retratos narrativos,
também considerei a periodização proposta pelo modelo da refração, a partir de dois
grupos: o primeiro grupo é formado pelos autores que tiveram livros didáticos de Física
publicados no PNLEM/2009, ou antes de 2009, de maneira independente de programas
nacionais de materiais didáticos; o segundo grupo é formado por autores que tiveram
livros didáticos de Física publicados depois de 2008, através dos três editais do PNLD
que contemplaram livros de Física, 2012, 2015 e 2018. Essa referência temporal esta
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pautada na transformação que foi realizada sobre o Enem em 2009, sendo considerada
um importante ponto de divisão dos rumos da prova.
Para representar os narradores de forma não identificada, foram propostos nomes
fictícios para eles, que receberam a aprovação por parte dos entrevistados. Estes nomes
se basearam em nomes de homens e mulheres cientistas com claras contribuições ao
campo da Física. A seguir, apresento como se dividiram os narradores com base na
periodização proposta.
Quadro 2: relação dos nomes fictícios em função do período de início de publicação de livros didáticos
que eles participaram

Nível micro

1998 – 2008

2009 – 2018

Profº Newton
Profº Galileu
Profº Fahrenheit

Profª Curie
Profº Einstein
Profª Mayer
Profº Bohr

Fonte: o autor

Dessa maneira, busquei compor o quadro dos dados da pesquisa, organizados em
três níveis, dois de narrativas sistêmicas e um de narrativas de história de vida, e em dois
períodos, antes e depois da reestruturação do Enem. Esta proposta visa potencializar a
compreensão do movimento que a política faz em processos de refração, de maneira
pouco linear e determinada, mas que pode contemplar e enriquecer o entendimento das
dinâmicas do currículo na relação direta com histórias narradas.
A seguir, inicio a apresentação desses processos de maneira cronológica, a partir
das narrativas sistêmicas e de história de vida do primeiro período definido, 1998 a 2008,
nos três níveis, e em seguida, são abordados os três níveis do segundo período definido,
2009 a 2018.
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Capítulo 3 ±As luzes
Às vezes minha mãe me levava para fazer compras em tarde de inverno. Era
uma Berlim escura e desconhecida que, à luz de gás, se estendia à minha frente.
Ficávamos no antigo Oeste, cujos arruamentos eram mais uniformes e
despretensiosos que os preferidos posteriormente. Àquela hora já não se podia
perceber com clareza as sacadas e as colunas, mas nas fachadas havia luz.
Fosse por causa das cortinas de musselina, fosse por causa das venezianas ou
da camisa da lâmpada de gás suspensa, aquela luz pouco revelava dos
aposentos iluminados. Não tinha a ver com nada, a não ser consigo mesma.
Atraía-a e deixava me pensativo. Ainda hoje isso me acontece na recordação.
(BENJAMIN, 2012b, p. 128)

Para apresentar os dados constitutivos desta pesquisa, as narrativas sistêmicas e
de história de vida, este capítulo está separado em duas partes principais, referentes aos
dois intervalos temporais: o primeiro, que compreende os anos de 1998 a 2008, e o
segundo, entre 2009 a 2018. Esta divisão busca articular o elemento da periodização que
constitui o modelo da refração, evidenciando o componente histórico das políticas.
Dentro de cada um dos períodos, as narrativas estão organizadas de acordo com
os níveis que elas representam no caminho das políticas em direção a vida das pessoas,
isto é, do macro ao micro. Tal estrutura visa estimular a compreensão deste processo em
diferentes contextos, entre os quais os desvios potencialmente podem acontecer.
Assim, apresento este conjunto de luzes, narrativas sistêmicas e de história de
vida, em diferentes contextos e períodos, a fim de no próximo capítulo desenvolver
compreensões sobre refrações do Enem como política curricular.

3.1 ±O primeiro período ±1998 a 2008
Sendo o primeiro componente temporal estabelecido para a compreensão de
possíveis refrações do Enem, o primeiro período, entre 1998 a 2008, foi definido a partir
de dois critérios: 1998 é o ano de criação da prova, o que possibilita o início da sua
influência como política curricular no cenário brasileiro; e 2008 é o último ano de
aplicação da prova em seu primeiro formato, antes de acontecer uma reformulação em
diversos aspectos do exame.
Com esta base, apresento a seguir as narrativas sistêmicas e de história de vida
compreendidas neste período. No nível macro, estão as narrativas sistêmicas envolvendo
a criação e definição dos parâmetros do Enem, além das relativas ao edital do
PNLEM/2009, direcionadas aos critérios de submissão e avaliação de livros didáticos. No
nível meso, estão as narrativas sistêmicas envolvendo a avaliação dos livros didáticos
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de Física presentes nos guias didáticos do PNLEM/2009. E por fim, no nível micro, estão
as narrativas de autores de livros didáticos de Física com livros publicados anteriormente
a 2009.

3.1.1 ±1998 a 2008 ±Nível macro
A compreensão das narrativas sistêmicas do nível macro se inicia com a criação
do próprio Enem (BRASIL, 1998), instituído como uma política oficial governamental,
inicialmente estabelecida com 6 objetivos: fornecer aos cidadãos um parâmetro de auto
avaliação; ser uma referência nacional para as modalidades de Ensino Médio oferecidas
no país; dar subsídios ao acesso ao Ensino Superior; ser uma modalidade de acesso a
cursos profissionalizantes; promover uma certificação de conclusão de Ensino Médio; e
avaliar o desempenho escolar dos concluintes do Ensino Médio. Sobre o formato da
prova, ela é inicialmente definida como uma prova de questões de múltipla escolha e uma
redação, com base na matriz de competências e habilidades que acompanha a formulação
inicial da prova. Esta matriz se inicia pela enunciação das cinco competências que são
avaliadas nas questões da prova:
I - Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens
matemática, artística e científica;
II - Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da
produção tecnológica e das manifestações artísticas;
III - Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situaçõesproblema;
IV - Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir
argumentação consistente;
V - Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores
humanos e considerando a diversidade sociocultural. (BRASIL, 1998, s.p.)

Ela também dispõe as 21 habilidades que são avaliadas, das quais destaco:
I - Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou
fenômeno, de natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis
relevantes e selecionar os instrumentos necessários para realização ou
interpretação do mesmo; [...]
IV - Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de
determinada área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras
linguagens ou vice-versa; [...]
VII - Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia
em diferentes processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes
recursos e opções energéticas; [...]
VIII - Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as
implicações ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos
recursos naturais, materiais ou energéticos; [...]
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IX - Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a
manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo
quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais
e de intervenção humana; [...]
XI - Diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico
ou químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a
continuidade e a evolução dos seres vivos; [...]
XVI - Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema
referentes a perturbações ambientais, identificando fonte, transporte e destino
dos poluentes, reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos
ecossistemas e no sistema produtivo e propor formas de intervenção para
reduzir e controlar os efeitos da poluição ambiental; [...] XVII
- Na obtenção e produção de materiais e de insumos energéticos, identificar
etapas, calcular rendimentos, taxas e índices, e analisar implicações sociais,
econômicas e ambientais; (BRASIL, 1998, s.p.)

Apesar de não serem documentos políticos que representam as propostas de
âmbito governamental, identifico nos relatórios publicados pelo INEP em 2000, 2001 e
2004 fontes de compreensão dos rumos que o Enem tomava naquele período. INEP
(2000) apresenta em seu texto de abertura uma descrição do contexto complexo do Ensino
Médio e que afeta diretamente a constituição da avaliação:
Na verdade, a passagem de ensino de elite para educação de massa – num
contexto de profundas mudanças políticas, sociais e tecnológicas – trouxe um
triplo desafio ao ensino médio: como etapa final da educação básica, cabe-lhe
desenvolver as competências essenciais ao pleno exercício da cidadania; como
etapa intermediária no percurso escolar, incumbe-lhe a tarefa de preparar o
aluno para o ingresso no ensino superior; e, por último, como elo entre a escola
e o mundo do trabalho, compete-lhe prover a formação básica requerida pelo
mercado, dentro de uma concepção orientada para a aprendizagem continuada.
Em suma, recai sobre o ensino médio a enorme responsabilidade de
transformar-se numa verdadeira escola para a vida. (BRASIL, 2000b, p. 7)

Dessa maneira, a prova precisa atender a demandas diversas, das quais o texto
reforça a necessidade de fomentar o desenvolvimento de competências para o exercício
pleno da cidadania. O texto também apresenta positivamente o apoio recebido de uma
centena de instituições de Ensino Superior, sinalizando a busca por alternativas nos
processos de seleção das universidades brasileiras. Essa relação se dá também pela
constituição do corpo de desenvolvedores da prova de 1999, que contou com o
envolvimento de especialistas universitários, tanto daqueles ligados às comissões dos
vestibulares destas instituições, quanto de representantes indicados.
Em relação ao formato da prova, é defendida a sua proposta pautada em situaçõesproblema contextualizadas na interdisciplinaridade, tanto nas ciências quanto nas artes,
como uma forma de manutenção do diálogo com a matriz de competências e habilidades.
O crescimento da prova, que em sua segunda edição recebeu 315 mil pessoas, em
contraste a primeira edição com 115 mil, pode ser entendido pelo aumento da adesão de
universidades que aceitaram utilizar os escores dos inscritos em seus vestibulares como
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forma de bonificação. Em 1998, apenas 2 universidades incorporaram a nota em seus
processos de acesso, enquanto 93 o fizeram em 1999 (BRASIL, 2000b).
É interessante notar que na sessão em que o relatório descreve o processo de
formulação das provas são evidenciados não apenas os parâmetros do tratamento dos
temas, mas também as fontes das quais eles são originados: “As questões organizaram-se
em termos de situações-problema com características interdisciplinares e de
contextualização. Os temas e assuntos veiculados acharam-se presentes não só nos livros
didáticos, mas em jornais, revistas e periódicos.” (BRASIL, 2000b, p. 21). O que mostra
que os livros didáticos tiveram uma função nas primeiras edições da prova, como uma
influência na definição dos temas abordados.
Estas questões também tinham que ser constituídas de maneira que abordasse “o
máximo de informações necessárias para sua resolução, uma vez que a ênfase dessa
avaliação recai na aferição da capacidade de transformar informação em conhecimento,
não na simples retenção e repetição de um conjunto de informações” (BRASIL, 2000b,
p. 21). Essas questões passavam pela avaliação de críticos de conteúdos e pelos
elaboradores da Matriz de Competências e Habilidades, afim de aferir a adequação delas
à proposta da prova, o que resultou na construção de um banco de 2100 questões aptas a
integrar a prova.
Em 2001, o MEC publicou o Documento Básico que passou a dar as diretrizes da
prova a partir daquele ano (BRASIL, 2001a). Este documento é uma atualização do que
foi proposto por Brasil (1998), porém traz modificações em seu texto que mostram
algumas alterações em relação a seu anterior, começando pela enunciação dos objetivos
da prova, que agora são apenas três: oferecer uma referência aos cidadãos para que
possam fazer uma autoavaliação; estruturar uma avaliação que possa ser utilizada como
modalidade alternativa ou complementar de acesso a diferentes setores do mundo do
trabalho; e estruturar uma forma alternativa ou complementar de acesso ao Ensino
Superior e a cursos profissionalizantes.
Em relação aos conhecimentos integrantes da prova, o documento ressalta o que
estava indicado pelo Relatório do INEP (BRASIL, 2000b):
A concepção de conhecimento subjacente a essa matriz pressupõe colaboração,
complementaridade e integração entre os conteúdos das diversas áreas do
conhecimento presentes nas propostas curriculares das escolas brasileiras de
ensino fundamental e médio. Considera que conhecer é construir e reconstruir
significados continuamente, mediante o estabelecimento de relações de
múltipla natureza, individuais e sociais.
O modelo da matriz contempla a indicação das competências e habilidades
gerais próprias do aluno, na fase de desenvolvimento cognitivo correspondente
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ao término da escolaridade básica, associadas aos conteúdos do ensino
fundamental e médio. Considera, como referências norteadoras, o texto da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, os Parâmetros Curriculares
Nacionais, os textos da Reforma do Ensino Médio e as Matrizes Curriculares
de Referência para o SAEB. (BRASIL, 2001a, p. 6)

Dessa maneira, a proposta de integração é pautada nas áreas de conhecimentos
preconizadas pelas políticas curriculares direcionadas para o Ensino Médio,
correlacionada a matriz de 5 competências e 21 habilidades. A prova busca averiguar
como conhecimentos estão constituídos, pela demonstração que os alunos são capazes de
fazer de competências e habilidades, quando confrontados com situações “que se
aproximem o máximo possível das condições reais de convívio social e de trabalho
individual e coletivo” (BRASIL, 2001a, p. 6). O conhecimento assim está presente, porém
de maneira secundária, pois o que está posto para averiguação são atitudes, valores e
procedimentos.
O relatório do INEP de 2001 (BRASIL, 2001b) destaca o crescimento da prova,
uma vez que de um ano para o outro o número de inscritos triplicou. Essa conquista é
conferida pela isenção da taxa de inscrição, que beneficiou principalmente participantes
vindos de famílias com rendas de até cinco salários mínimos. Também é indicado que o
crescimento do envolvimento das universidades na adesão do Enem em seus processos
seletivos parece ser um atrativo para a realização da prova, pois mais da metade dos
participantes declarou que tem interesse em fazer um curso superior. Ao apontar os
desafios da educação brasileira, o relatório demarca a relação com o acesso ao Ensino
Superior:
Finalmente, o terceiro eixo é o alargamento do gargalo imposto pelas
condições do sistema de ensino superior público e do mercado profissional de
trabalho. Produto das ações de ampliação do acesso à educação, a escola
brasileira apresenta hoje ao mercado de trabalho e ao vestibular um grande
contingente de jovens com fortes expectativas pessoais e profissionais e
demandas por inserção na esfera produtiva e cultural. O quadro atual indica
com clareza novas demandas à educação pós-média e ao ensino superior,
exigindo novas respostas com maior diversificação e flexibilização da oferta
de cursos. (BRASIL, 2001b, p. 10)

O crescimento do Enem, já nos primeiros anos de sua realização, acontece em um
contexto de ampliação progressiva de oferta do Ensino Superior e que é acompanhada
por uma necessidade de rearticulação dos processos de acesso.
Ao discutir o formato da prova, o relatório é enfático em situar que as questões
são estruturadas em situações-problema que “[...] não contêm “dicas” ou “pegadinhas” e
não requerem memorização de fórmulas ou simples acúmulo de informações” (BRASIL
2001b, p. 15). Ao invés disso, a proposta é que os participantes demonstrem a mobilização
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das competências e habilidades, sendo capazes de “transformar dados e informações,
articulando-os para resolver os problemas propostos. Isto é demonstrar o seu
conhecimento” (BRASIL, 2001b, p. 15). Este formato da prova é construído para estar de
acordo com a construção dos itens que compõem a prova, da seguinte maneira:
Diferentemente da construção de outros itens de múltipla escolha, elaborar
questões para o Enem constitui uma ação que se reveste do caráter inovador do
exame, à medida que elas se organizam em torno de situações-problema, com
características interdisciplinares e de contextualização, o mais próximo
possível de situações do cotidiano. Além disso, os conteúdos não são
solicitados para avaliar apenas a sua retenção, mas para medir como são
utilizados a serviço da solução de problemas com as características
mencionadas exigidas para o exame. Este fato define outra peculiaridade das
situações-problema elaboradas, qual seja, a de comportar em seus enunciados
o máximo de informações necessárias para a sua resolução, apoiadas em
conhecimentos considerados básicos na formação de jovens ao final de 11 anos
de escolaridade. (BRASIL, 2001b, p. 56).

Na sessão em que é discutida a articulação das competências na proposta da
redação, o relatório também aborda a questão da interdisciplinaridade, que parte dos
conhecimentos dos campos específicos:
A proposta Enem 2001 foi estritamente contextualizada e interdisciplinar,
procurando avaliar a compreensão de fatores ambientais, econômicos e sociais
relacionados e expostos em uma reflexão escrita que não existe no vazio e que
demanda de conhecimentos adquiridos em outros campos de conhecimento. A
organização disciplinar do currículo escolar foi posta no caso em questão.
(BRASIL, 2001b, p. 72).

Em 2004, é publicado o relatório referente a realização da prova de 2003
(BRASIL, 2004), ressaltando o contínuo crescimento do exame, tanto na relação com o
número de inscritos e participantes, quanto do número de instituições de Ensino Superior
que utilizam as notas da prova na composição de seus processos de acesso. Também é
reforçada a relação com os PCNEM (BRASIL, 1999), através da abordagem pautada em
situações-problema, interdisciplinaridade e contextualização. Ademais, ele apresenta na
maior parte de sua composição os mesmos textos dos relatórios anteriores.
Sinalizo a criação do ProUni, Programa Universidade para Todos a partir da Lei
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005a), que vincula os resultados obtidos
pelos participantes do Enem a uma via alternativa de ingresso nas instituições particulares
de Ensino Superior cadastradas. Dessa maneira, o exame ganha mais uma frente de
consolidação de seus status como uma importante referência para o Ensino Médio.
A partir de então, foram publicadas quatro portarias pelo INEP que instituem os
editais de realização das provas nos anos de 2005 a 2008 (BRASIL, 2005b; 2006b, 2007c;
2008a). Em geral, elas apenas reafirmam os parâmetros anteriormente estabilizados na
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estruturação dos primeiros anos da prova, apresentando as diretrizes logísticas e
procedimentais da prova para os inscritos.
Em 2005, é sinalizada a possibilidade para as escolas receberem os boletins com
os resultados de todos os seus estudantes que participaram da prova. Este procedimento
visa criar a oportunidade para elas compreenderem os resultados que têm atingido, sem
identificar individualmente qualquer aluno, dentro do próprio contexto educacional local
e regional (BRASIL, 2005b).
Em 2006, o texto dos objetivos do Enem passa pela segunda alteração, passando
a contemplar um quarto objetivo colocado como “IV - possibilitar a participação e criar
condições de acesso a programas governamentais” (BRASIL, 2006b, s.p.). Possivelmente
este objetivo se relaciona a criação do ProUni em 2005, programa oficial daquele
momento que mais claramente se conectava aos resultados do Enem. Os editais de 2007
e 2008 não trouxeram nenhuma formulação diferente das que estão presentes no
documento de 2006, portanto, não serão abordados diretamente.
Em relação às narrativas sistêmicas de produção de livros didáticos no nível
macro, são identificadas 3 resoluções do MEC (BRASIL, 2003; 2007a; 2007b) e um edital
do PNLEM com a inclusão da Física entre as disciplinas contempladas.
Como apresentado na introdução, o PNLEM foi criado em 2003, através da
resolução nº 38 do MEC (BRASIL, 2003), e em 2005 (BRASIL, 2005c), traz as diretrizes
pedagógicas mais especificas em sua formulação, inclusive as relativas à Física. Em
relação ao prazo de atendimento do edital, ele foi dividido em etapas, que se iniciaram
com o cadastramento dos autores, das obras e a entrega das versões finais delas. A
publicação do edital aconteceu no dia 11 de março de 2005, enquanto a data final para
submissão das obras definitivas era o dia 4 de julho de 2005.
O edital anuncia garantir a liberdade das obras para se organizarem de acordo com
as próprias concepções de seus autores, sendo “[...] assegurada a coerência dos aspectos
científicos e pedagógicos, garantindo a flexibilidade do trabalho do professor e do aluno
e a diversidade de aplicação no processo ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2005c, p. 2).
Após receber os exemplares, tanto dos alunos quanto dos professores, na versão
completa e na descaracterizada, está programada a avaliação e triagem dos livros, que
primeiramente podem ser completamente desclassificados se não atenderem as
disposições do Anexo I do edital (BRASIL, 2005c). Neste anexo estão presentes os
aspectos técnicos que devem ser cumpridos pelos livros para serem válidos nas categorias
que foram submetidos (de aluno/ de professor/ caracterizado/ descaracterizado).
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Ao serem aprovados na triagem, os livros seguem para a avaliação pedagógica,
que funciona com base nas diretrizes presentes no Anexo IX do edital, intitulado
“Princípios e Critérios Comuns para a avaliação de obras didáticas para o Ensino Médio”
(BRASIL, 2005c, p. 32). Em seu texto de abertura o Anexo IX discute o papel do livro
didático na atuação dos professores das escolas públicas como um mediador e não um
limitador das práticas pedagógicas. Essa discussão toca então em considerações sobre os
conteúdos e métodos articulados pelos livros:
A obra didática deve considerar, em sua proposta científico-pedagógica, o
perfil do aluno e do professor visados, as características gerais da escola
pública e as situações mais típicas e freqüentes de interação professor-aluno,
especialmente em sala de aula. Além disso, nos conteúdos e procedimentos que
mobiliza, deve apresentar-se como compatível e atualizada, seja em relação
aos conhecimentos correspondentes nas ciências e saberes de referência, seja
no que diz respeito às orientações curriculares oficiais. (BRASIL, 2005c, p.
33)

Para dirigir a avaliação das obras são definidos critérios eliminatórios e
classificatórios. Os eliminatórios se dividem em três perspectivas: correção e adequação
conceituais e correção das informações básicas, isto é, obras que formulem erroneamente
conceitos, ou de maneira desatualizada; coerência e pertinência metodológicas, isto é, que
não deixe de maneira explicita as escolhas teóricas e metodológicas que direcionam a
obra, ou que não contribua para o desenvolvimento de capacidades básicas, como “a
compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a formulação de hipóteses, o
planejamento, a argumentação” (BRASIL, 2005c, p. 36); e preceitos éticos, isto é, que
privilegie a representação de grupos ou camadas sociais, veicule preconceitos, exerça
doutrinação ideológica, entre outros.
Em relação aos critérios classificatórios, eles contêm uma parcela comum aos
livros de todas as disciplinas, e uma específica para cada uma das áreas de conhecimento.
Na relação com os critérios comuns, além dos fatores mais técnicos ligados a organização
da obra de maneira coerente e organizada, está a demanda de que a obra “[...] aborde
criticamente as questões de sexo e gênero, de relações étnico-raciais e de classes sociais,
denunciando toda forma de violência na sociedade e promovendo positivamente as
minorias sociais” (BRASIL, 2005c, p. 37). Também são recomendadas as presenças de
atividades extras, projetos, jogos, além de subsídios para auxiliar o professor na realização
de correções dos exercícios propostos no livro. É recomendado que o livro aponte também
discussões sobre os processos de avaliação da aprendizagem, capacitando os professores
a desenvolver a proposta pedagógica do livro.
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As orientações para os livros de Física estão inseridas na sessão que aborda as
Ciências da Natureza como um todo, separadas por critérios eliminatórios e
classificatórios e sem uma discussão específica por disciplina. Os critérios eliminatórios
são divididos em quatro considerações: a obra deve reconhecer a diversidade das formas
de conhecimento humano, não apresentando a Ciência como absoluta; a obra não deve
privilegiar um ensino pautado em memorizações e execução de cópias mecânicas; a obra
deve priorizar os conceitos centrais de cada disciplina ou área, buscando uma
aprendizagem significativa; a obra deve apresentar práticas de experimentação plausíveis
e factíveis de serem realizadas nas escolas, além de considerar o uso de materiais
alternativos e de baixo custo.
Para finalizar esta sessão do Anexo IX, são apresentados nove critérios de
classificação das obras referentes às disciplinas da área de Ciências da Natureza, entre os
quais o primeiro já chama a atenção por enfatizar a questão da integração disciplinar.
Será valorizada a obra que propicie condições para a construção de uma
compreensão integradora intradisciplinar, no caso de uma obra disciplinar, ou
interdisciplinar, para obras que abordam várias disciplinas. Espera-se que uma
obra destacada na área de ciências naturais propicie uma articulação de uma
visão de mundo natural e social. Não se deve perder de vista que uma
compreensão integrada não implica a dissolução das disciplinas e áreas do
conhecimento estabelecidas nas ciências. (BRASIL, 2005c, p. 42).

Este critério acompanha outros que mobilizam metodologias de ensino, como a
História da Ciência e o diálogo com o senso comum (critério 2), desenvolvimento do
espírito científico (3), contextualização e conhecimentos prévios (4), compreensão de
problemas (5), estimulo a leitura de textos científicos (6), atividades práticas e de
investigação (8) e discussões relativas as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade
(9). O critério 7 se refere a adequação da obra a contextos locais de ensino, mas sem
perder a possibilidade de ser utilizada em qualquer lugar do território nacional. Dessa
maneira, é visível uma positividade nas obras dialogarem com metodologias de ensino
diversas, porém esta adequação faz parte dos critérios que qualificam as obras, mas não
as excluem, caso não forem contempladas.
A resolução nº 1 do MEC, de 15 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007a) oficializa a
criação do PNLD para o Ensino Médio, atribuindo as obrigações de cada um dos órgãos
associados para efetivação do programa. Nesta resolução também está presente a previsão
de que os primeiros livros de Física, Biologia, História e Geografia irão para as escolas
no ano letivo de 2009, referentes às triagens e avaliações realizadas no âmbito do
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PNLEM. Este cronograma foi revisto pela resolução nº 2, de 3 de abril de 2007 (BRASIL,
2007b), porém para a Física esse calendário foi mantido.

3.1.2 ±1998 a 2008 ±Nível meso
Para representar o nível meso, apresento narrativas sistêmicas sobre os livros
aprovados na avaliação do PNLEM/2009, presentes nos guias dos livros didáticos
enviados para as escolas em 2008 (BRASIL, 2008b). Neste ano, foram aprovados 6
volumes únicos de Física, que foram analisados por uma equipe de especialistas da área
de Ensino, a fim de produzir uma ficha técnica para auxiliar os professores das escolas na
escolha dos materiais. Professores de Ensino Médio também participaram neste processo,
como leitores críticos das resenhas que foram para os guias.
Estas resenhas são construídas com base numa estrutura de quatro elementos: a
síntese avaliativa, com uma visão geral de cada um dos materiais; o sumário da obra, que
mostra a forma como a obra está estruturada; a análise da obra, na qual é apresentada uma
discussão de características da obra, que passam desde o nível de correções de conceitos
a aspectos pedagógicos; e por último, as recomendações aos professores, sessão na qual
são dadas sugestões sobre possibilidades de trabalho com o material, evidenciando os
pontos mais fortes e mais fracos dele.
Ao introduzir a apresentação dos critérios de exclusão e classificação dos livros,
os mesmos apresentados em Brasil (2005c), o guia faz uma discussão sobre o teor
esperado para os livros para atender aos objetivos da educação no contexto
contemporâneo:
Dessa forma, as obras didáticas não podem, seja sob a forma de texto ou
ilustração: veicular preconceitos de qualquer espécie, ignorar as discussões
atuais das teorias e práticas pedagógicas, repetir estereótipos, conter
informações e conceitos errados ou análises equivocadas, ou ainda, contrariar
a legislação vigente. Do mesmo modo, não podem ser concebidas como
apostilas, com informações, regras e recomendações que visem apenas à
preparação do aluno para um exercício profissional específico ou para o
ingresso no ensino superior. Devem, ao contrário, favorecer o diálogo, o
respeito e a convivência, possibilitando a alunos e professores o acesso a
conhecimentos adequados e relevantes para o crescimento pessoal, intelectual
e social dos atores envolvidos no processo educativo. (BRASIL, 2008b, p. 12)

As intenções do programa com os livros assim se reforçam pela negativa, ao
evidenciarem que não se espera que as obras sejam apostilas. É parte das finalidades do
processo a aprovação de obras cuja referência principal não seja o preparo objetivo para
os vestibulares, mas a formação de indivíduos mais aptos para uma atuação cidadã em
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seu contexto social. Nesse sentido é reforçado que “[...] espera-se que a obra didática
aborde criticamente as questões de sexo e gênero, de relações étnico-raciais e de classes
sociais, denunciando toda forma de violência na sociedade e promovendo positivamente
as minorias sociais” (BRASIL, 2008b, p. 15).
No quadro a seguir, apresento os nomes das obras aprovadas no PNLEM/2009,
além das editoras responsáveis pela sua produção e os nomes de seus autores.

Quadro 3: Obras aprovados no PNLEM/2009
Nome da obra

Editora

Autores e autoras

Universo da Física

Saraiva

José Luiz Pereira Sampaio
Caio Sérgio Vasques Calçada

Física – Ciência e Tecnologia

Moderna

Carlos Magno Azinaro Torres
Paulo César Martins Penteado

Física

Scipione

Antonio Máximo Ribeiro da Luz
Beatriz Alvarenga Álvares

Física

Saraiva

José Luiz Pereira Sampaio
Caio Sérgio Vasques Calçada

Física

Ática

Alberto Gaspar

Física

Scipione

Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2008b)

As resenhas avaliam o potencial dos livros para contribuírem para práticas de
integração disciplinar, porém isso é identificado de maneira pontual em poucas obras. Em
uma delas, a resenha indica haver a apresentação de propostas de projetos
interdisciplinares, que podem ser articulados com professores de outras disciplinas. Tal
inclinação a interdisciplinaridade é identificada como positiva pelos avaliadores, porém
as resenhas não identificam esse caráter em mais obras, e sugerem, por exemplo, que ele
poderia ser mais presente em uma das obras:
Muitas das intenções e considerações apontadas para os professores, embora
claras, pertinentes e atuais, são apenas parcialmente viabilizadas por meio do
material produzido para os alunos. Por exemplo: a perspectiva de um trabalho
“interdisciplinar” poderia ser mais estimulada ao longo da obra. Também é o
caso quanto à intenção de se trabalharem as idéias e conceitos alternativos dos
alunos, bem como o conhecimento físico por meio de situações instigantes e
motivadoras que possam problematizar o processo de aprendizagem.
(BRASIL, 2008b, p. 31; 32)
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Também são apresentados pelas resenhas, os potenciais de mobilização de outras
linguagens das obras. Elas parecem valorizar o diálogo que os livros estabelecem com
“[...] aplicações tecnológicas e textos reproduzidos de artigos de jornais e revistas”
(BRASIL, 2008b, p. 27) e “[...] práticas de leituras – textos curtos, textos para
interpretação, filmes e páginas na Internet” (BRASIL, 2008b, p. 56), instigando o ensino
a partir de outras formas de conhecimento e informação que estão presentes na vida
cotidiana.
Em algumas passagens, é possível constatar, apesar de maneira bastante pontual,
o reconhecimento de uma relação positiva entre a formação a partir de competências e
habilidades e os conhecimentos da Física escolar. Um exemplo seria “A obra tem o mérito
de contemplar, além do texto central, todos esses outros materiais que, utilizados
adequadamente podem estimular o desenvolvimento de competências e habilidades na
direção de uma construção crítica do conhecimento” (BRASIL, 2008b, p. 27). Nele, a
resenha defende o potencial do ensino com fontes diversas para o estímulo do
desenvolvimento de competências e habilidades.
No que diz respeito a contextualização dos saberes da Física, as resenhas citam
uma diversidade de formas pelas quais as obras rompem com o ensino estritamente
abstrato. Entre elas, é possível destacar as conexões com o mundo cotidiano e o fomento
a discussões com elementos das perspectivas Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e
da História e Filosofia da Ciência (HFC). Estas relações são positivamente identificadas
pelos avaliadores, que também não descartam o ensino com caráter mais abstrato:
A obra desenvolve os conteúdos da Física com tratamento conceitual
adequado, organizados a partir de elementos concretos do cotidiano urbano.
Esse tratamento visa à contextualização e à compreensão conceitual, sem abrir
mão do formalismo matemático. Ao longo dos capítulos, a obra trata
inicialmente da fenomenologia e, a seguir, introduz a conceituação física
pertinente, buscando evitar uma exposição precoce do aparato matemáticoformal. (BRASIL, 2008b, p. 54).

As resenhas reconhecem quando as obras não têm uma perspectiva pedagógica
pautada unicamente na resolução de exercícios, mas buscam um equilíbrio entre o
fomento de discussões e a realização de atividades mais ligadas a procedimentos mais
mecânicos. Elas evidenciam que a busca por esse equilíbrio é um desafio para a produção
de obras mais inovadoras e que superem a formação dos estudantes unicamente para o
preparo para os exames vestibulares:
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Ao mesmo tempo, também é constatado que ele não tem uma perspectiva
pedagógica pautada unicamente na resolução de exercícios, mas busca um
equilíbrio entre o fomento de discussões e a realização de atividades mais
ligadas a procedimentos mais mecânicos. Ao enfatizar também os aspectos
qualitativos e conceituais do conhecimento físico, a obra não se restringe à
preparação dos alunos aos exames vestibulares, favorecendo também sua
formação para o prosseguimento de estudos em nível superior e para a sua
inserção no mundo do trabalho e na sociedade contemporânea. (BRASIL,
2008b, p. 36)

A maior parte das resenhas constata que os livros abordam o conjunto usual de
conteúdos do ensino de Física em nível médio, à exceção de obras que trazem um
destaque a Física Moderna, que não fica limitada aos apêndices dos livros. Essa é a única
“transgressão” de conteúdos que as resenhas parecem identificar:
Diferentemente do usual em textos didáticos de Física para o Ensino Médio, a
obra dá destaque à Física Moderna, dedicando a ela um espaço que
corresponde a mais que o dobro daquele dedicado, por exemplo, à Cinemática.
(BRASIL, 2008b, p. 27)
A obra, ainda que constituída por um volume único, mantém a seleção e a
distribuição usual dos conteúdos desenvolvidos do Ensino Médio de Física,
mas sem privilegiar a Cinemática e a Óptica Geométrica (embora haja grande
número de capítulos dedicados a esses temas, tratam-se de capítulos curtos) e
destacando a Física Moderna. (BRASIL, 2008b, p. 42)

Desta maneira geral, as resenhas parecem destacar o caráter inovador de obras que
flexibilizam o ensino usual a partir de propostas de atividades que considerem: as
linguagens diferentes; a contextualização; a integração disciplinar, as práticas
experimentais com materiais de fácil aquisição; o incentivo ao trabalho coletivo; o ensino
conceitual; e a Física Moderna.

3.1.3 ±1998 a 2008 ±Nível micro
O nível micro do primeiro período está representado pelos retratos narrativos de
três professores: Profº Newton, Profº Galilei e Profº Fahrenheit. Apresentarei uma breve
descrição da formação e atuação desses autores, antes de cada um dos retratos narrativos.

3.1.3.1 ±Retrato narrativo ±Profº Newton
Profº Newton tem Graduação em Engenharia e Física, além de Mestrado em
História da Ciência e Doutorado em Engenharia, atuando como professor de Física em
nível médio há mais de 40 anos. É autor de livros didáticos desde meados dos anos 90. A
seguir, componho o retrato narrativo dele com 15 mônadas, construídas a partir de sua
história de vida narrada.
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Mônada N1
³p
interessante que eu seja um físico, Qp´
Eu sempre gostei de exatas, embora quando eu fui fazer vestibular a minha ideia inicial
era fazer Medicina. Ela parecia ser uma carreira mais promissora, sobretudo a longo
prazo, ao longo de uma história de vida. Mas no final, no segundo semestre, acabei
mudando para a Engenharia. O meu primeiro curso foi engenharia, que eu fiz na Poli. Só
que desde a metade do primeiro ano, eu trabalhava com plantão de dúvidas de Física e,
no segundo ano, eu já estava dando aulas em vários lugares. E aí, como há muitas matérias
em comum na Engenharia e na Física, eu acabei aproveitando as matérias da Engenharia
e levando para o curso de Física. Na verdade, faltavam algumas matérias para eu terminar
o curso de Física quando escrevemos o primeiro livro juntos, eu e o outro autor do livro.
Então eu resolvi terminá-las, pois pensava “Puxa, se eu estou escrevendo sobre Física, é
interessante que eu seja um físico, né!” e a visão do físico e do engenheiro são diferentes
em alguns aspectos... Há muitas coisas em comum, mas há muitas coisas que são bem
diferentes. Isso que estou falando é sobre o segundo ano da engenharia, então há muito
tempo. Seria há mais de 40 anos atrás.

Mônada N2
Pioneiros
Eu dava aula de Física desde o começo da graduação de Engenharia. Em geral, a matriz
do curso de Física era assim: seis aulas, sendo duas para mecânica, duas aulas para
eletricidade e duas para o que eles chamavam de resto. O resto envolvia a Física térmica,
ótica, ondas e a parte de algarismos significativos. A análise dimensional também seria
parte desse restante. A Física Moderna não existia. Você me desculpe a falta de modéstia,
mas fui o primeiro a colocar Física Moderna para o Ensino Médio em 1996, na nossa
primeira edição do livro. Por quê? Porque eu vi que em todos os países com uma educação
de qualidade isso acontecia. Acontecia na França, na Alemanha e até nos Estados Unidos,
mesmo que o curso americano fosse muito mais fraco que o francês e o alemão... E falei
“Puxa, isso precisa estar no nosso radar aqui”. Fomos pioneiros nisso, em 96, e também
seria uma parte do resto, já que a Física Moderna não se encaixava bem na Mecânica ou
na Eletricidade.
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Mônada

N3

Desempenho muito bom no vestibular
As editoras procuravam autores novos... Felizmente os meus alunos iam muito bem nas
provas, tinham um desempenho muito bom no vestibular e falavam bem de mim. Então
elas procuravam novos autores para competir com as outras editoras e se ele fosse
conhecido, já teria indicação de vários alunos. Eles falavam “Puxa, eu estudei com esse
cara”, “As aulas dele eram muito boas, explicava muito bem, desenvolvia bem o assunto”
e você como professor acaba adquirindo uma maneira própria de desenvolver o assunto.
Eu recebi o convite de uma editora para escrever, em conjunto com o outro autor, um
volume único de Física. Foi assim que começou.

Mônada N4
³QD
hora que a gente lançar o livro, vai DSDUHFHU´
A publicação foi em 97. Em 96, nós terminamos. Reduzimos bastante o número de aulas
para poder produzir os originais e conseguimos entregá-los no prazo. Depois veio a
revisão, e por exemplo, na Física Moderna, começaram a aparecer as pressões... “A Física
Moderna... Não é melhor tirar isso aqui? Porque está aumentando muito o número de
páginas e isso encarece o livro e não aparece nos vestibulares...”. Veja só como o
vestibular realmente acaba direcionando o que vai aparecer nos livros... E aí o meu
argumento foi esse: “Não aparece, mas na hora que a gente lançar o livro, vai aparecer!
Tenho certeza!”. Porque todo país com ensino de qualidade tem Física Moderna e foi uma
briga... O outro autor também comprou essa briga, porque ele tinha trabalhado muito com
radioatividade, com indicadores e medidores de radiação.

Mônada N5
O Enem era bem básico mesmo
Em relação à profundidade dos conteúdos, é uma coisa que o autor precisa ficar
defendendo a todo momento. Por um lado, você tem o vestibular, como do ITA, do IME,
que muitas das questões são do Ensino Superior, e há vestibulares muito básicos também.
Na época o Enem era bem básico mesmo. A Fuvest seria um intermediário superior. Mas
na Fuvest e na Unicamp acabam ingressando o quê, 5% dos alunos? Se tanto. E você vai
fazer um livro que é para o mercado nacional, então é claro que a editora quer puxar a
barra para baixo, enquanto os autores querem puxar a barra para cima. Eles dizem “Puxa,
eu quero acrescentar alguma coisa... Se eu fizer um texto hyper básico, eu não vou ter
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satisfação em escrever algo que seja muito rudimentar”. E aí vem o pessoal do marketing
falar várias coisas: “Tem mercado para isso”, “Não tem mercado para isso”, “As boas
escolas particulares adotarão essa linha. Então a gente tem aí um marketshare disponível
para fazer a colocação desse livro, nesse perfil”. E aí vinha essa adequação tanto na teoria
quanto nas questões. Porque na teoria algumas deduções, dependendo de para quem é
dirigido, são simplesmente excluídas, nem comentadas ou ignoradas... Então esse é o
processo final.

Mônada N6
O Enem tem questões de Física Moderna
O Enem permaneceu bastante simples durante muito tempo... Eu comecei a ajudar um
amigo que abriu um cursinho para ingresso nas escolas técnicas de Ensino Médio. Ele
pediu minha ajuda, porque tem uma Física básica no que seria hoje o nono ano, ao final
do Ensino Fundamental II. Eu dei algumas aulas lá e o que que acontecia: os alunos
queriam ingressar em escolas técnicas estaduais ou federais, porque eram gratuitas e em
geral com o ensino melhor do que as escolas tradicionais, e eles já faziam o Enem. Faziam
de farra, e tinham um desempenho maravilhoso. Quer dizer, o Enem do começo era para
um aluno do Ensino Fundamental II fazer, um aluno que está ingressando no Ensino
Médio. Então eles faziam e se saiam muito bem, porque os conteúdos do Ensino Médio
não eram cobrados. Hoje em dia, eles estão muito parecidos com os da Fuvest e parece
que vai ser essa a tendência. Teve um problema também, que o Enem tem questões de
Física Moderna. E aí a demanda das escolas, “Não, quero um livro que prepara para o
Enem, já que hoje é o Enem que põe o aluno na faculdade.”. Eles abrem o livro e dizem
“Tem um monte de assunto que aí, tem Física Moderna, mas tem várias coisas que não
preparam o aluno para o Enem, então eu vou comprar outro material”. Acaba
influenciando.

Mônada N7
Não havia a influência do Enem no começo
Não havia a influência do Enem no começo. Eu dei aula por muito tempo para a turma
ITA, um bom tempo... Eles davam risada quando uma questão era muito fácil, ficavam
gritando “Enem! Enem! Enem!”. Era um grito de guerra deles lá e eu achava muito
engraçado, e era verdade, era uma questão do Enem. Depois eles foram tentando
melhorar... Mas foi algo que determinou o conteúdo e pelo menos as intenções das
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editoras. Eu me imagino como um editor, então procuro sair da posição do autor. Se eu
sou editor, o que eu quero? Eu quero um livro que venda bastante, já que eu que vou
investir. Para ele vender bastante, o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar o aluno
para fazer essa prova do Enem.

Mônada N8
Nós escrevemos no nosso estilo
O processo de levar o livro para o PNLD começou com a editora. Primeiramente nós
fomos reprovados, em 2009, eu acho. Era o PNLEM ainda. Não havia muita regulação a
respeito do número de páginas e ainda era um pouco incerto qual era a linha que eles
queriam. No final era algo bem básico e o livro seria praticamente um curso de Ensino
Fundamental II. Trazendo para os dias de hoje, algo mais voltado para Ciências, que
talvez seja até uma tendência para o próximo PNLD. Nós escrevemos no nosso estilo e
não fomos bem recebidos pela comissão. Falaram que faltava atividades em grupo e
apontaram algumas coisas que eram os parâmetros deles.

Mônada N9
Não é adequado ao PNLD
Em 2012, o novo autor já estava conosco, então nós fizemos uma nova versão do livro.
Reescrevemos tudo. Só que quando faltava uma semana para encerrar a inscrição, a
editora me ligou e disse que não haveria tempo para terminar a edição, portanto, eles não
iriam inscrever o livro. Falaram que nós iríamos perder o prazo, mas nós, autores,
havíamos entregue no prazo. O que aconteceu é que perdemos mesmo a inscrição. Para
mim isso é uma lembrança amarga. Por serem os mesmos autores e a mesma divulgação,
a editora vincula o livro de mercado ao do PNLD, pois comercialmente e
operacionalmente fica mais barato. Além disso, se o livro não for aprovado no PNLD, os
concorrentes, quando tentarem vender seus livros no mercado, vão visitar as escolas e
dizer: “Veja, aquele livro lá foi reprovado...”. Vão tentar dinamitar as suas vendas. Eu
conheço alguns autores que têm livros excelentes, mas que não eram adequados ao PNLD
e acabaram perdendo espaço no mercado privado por conta dessa maledicência dos
concorrentes. Às vezes, você faz um livro que é adequado para escolas muito tradicionais,
mas que não é adequado ao PNLD, por excesso de conteúdo, vamos assim dizer.
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Mônada N10
Relacionar com as instalações residenciais
O terceiro autor entrou em 2012. Ele é um professor com quem eu trabalhei por dez anos
em um colégio particular. No livro ele cuidou de tudo relativo à eletricidade. Eu estava
dirigindo um projeto paralelo naquele momento, então estava meio sobrecarregado, então
falei para ele: “Quer escrever a parte de eletricidade? Seria o volume 3, e aí eu divido
com você os direitos autorais”. Ele aceitou o convite, e a partir disso nós começamos a
trabalhar dessa maneira, sendo que ele deve ter escrito em torno de 70% do volume 3.
Física Moderna fui eu que escrevi, mas a parte de eletricidade foi ele quem fez. Ele se
voltou mais para a área da prática, de relacionar com as instalações residenciais. Ficou
muito legal.

Mônada N11
Conhecia bem o que a banca esperava dos livros
Para o PNLD/2015, nós trabalhamos com outra equipe de edição. Foi boa a relação com
eles. Estou até trabalhando agora com um deles em uma nova coleção. A gente acaba
sempre se encontrando, esse mundo é muito pequeno. Era um pessoal no geral muito
voltado para a área de Educação e que conhecia bem o que a banca esperava dos livros
para o PNLD. Só que a gente precisa superar a banca até certo ponto, porque temos que
cair nas graças das pessoas, já que são os professores que escolhem. Além disso, é a
editora que divulga e ela pode divulgar mais um livro do que outro, dependendo do
interesse dela. A maioria das editoras imprime na China, então se ela imprime 50 mil ou
200 mil livros, o preço é quase o mesmo. Para você ter ideia do que o MEC paga por
página do livro, se você comprar o papel em branco em uma loja ele sai mais caro. Houve
a fusão de muitas editoras, algumas com duas coleções e outras com três, só que aí quando
juntaram as editoras eles tinham de repente umas 15 coleções de Física. Qual foi então a
decisão deles: “Vamos apostar em três”. Porque aí eles pegam um navio cheio da China
e vendem assim. Então essa segunda edição vendeu menos do que a primeira, apesar de
ser um livro mais elogiado. Foi sucesso de crítica e de prateleira. Assim, eu te dou noção
do mundo editorial como ele é. Nem sempre o livro mais vendido é o mais adequado.
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Mônada N12
Ser conteudista é um defeito?
O pessoal da avaliação é muito ligado à área pedagógica do Ensino de Física e tem uma
liturgia do “pedagogês” que é muito ligada a modismos. Eu conheci muitos deles e, na
minha opinião, eles não têm vivência de sala de aula, ou do que o aluno sabe ou não sabe.
Sabem sobre aspectos cognitivos da Educação, porém os aspectos da sala de aula, de
como ensinar coisas espinhosas da Física, que existem muitas, eles não têm noção. O
discurso deles é mais voltado para essa área do “pedagogês”. Então as editoras
procuraram se alicerçar com isso, na parte de edição para atender aos anseios dessa banca.
Para você ter uma ideia, a nossa reprovação em 2009 teve esse comentário, de que o livro
era conteudista, e na época eu escrevi: “Então vocês querem que eu escreva um livro de
Física sem conteúdo? Ser conteudista é um defeito? Vou ter que fazer um livro
‘semteúdista!’”. Conteudista virou um adjetivo com conotação negativa, mas é negativo
na opinião deles. Se eu vou comprar um livro sobre qualquer assunto eu espero que seja
um livro conteudista. É importante ter didática, mas isso é a forma. O conteúdo é
importante e a forma é outra coisa, mas nós chegamos em um ponto no qual a forma é
mais importante que o conteúdo.

Mônada N13
Livros com mais conteúdos não passam no PNLD
Principalmente livros com mais conteúdos não passam no PNLD e isso, na minha modesta
opinião, aumenta a desigualdade entre o ensino da escola privada e a escola pública. Na
escola privada, o aluno tem acesso a alguns conteúdos que o aluno da escola pública não
tem, que são omitidos. Omitidos por diretriz de quem? Dessa comissão avaliadora. Eu
mesmo tive uma discussão com a equipe editorial da primeira editora que eu estava,
porque eles falavam para tirar coisas. Diziam que os alunos não iriam entender. Era o
símbolo de somatória, em um livro de Ensino Fundamental II, nono ano. Eles achavam
que um aluno de escola pública não iria entender isso... Eu gosto muito de uma frase dos
Sermões do Padre Antônio Vieira, que diz “A omissão é um pecado que se comete sem
se fazer nada, sem mover uma página”. Você pode pecar sem mover uma página, porque
você está retirando do aluno de escola pública o direito que ele tem de aprender mais
coisas, de ter acesso a mais conteúdos, ou pelo menos o conteúdo que o aluno da escola
privada tem acesso. Ele não tem. E se você escrever um livro como escreveria para uma
escola privada, ele vai ser recusado.
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Mônada N14
O pano de fundo era o Enem
O livro era bem voltado para o estilo do Enem, que já estava mudando, mas o pano de
fundo ainda era o Enem. Nós não tínhamos que aprofundar os conteúdos, mas dar uma
visão bem superficial, bem de Ciências mesmo, não era mesmo um curso de Física. Isso
também se aplicava aos livros de Biologia e de Química. Um atestado de veracidade do
que estou falando é que as versões para o mercado são diferentes. Por que você faria uma
versão de mercado diferente, se o seu livro do PNLD foi aprovado e é bom? Você faz
diferente porque na verdade o livro do PNLD não é bom. Nada mais justificaria, porque
o custo editorial não é baixo. São entre 20 e 30 pessoas trabalhando na editora por um
ano, para fazer uma edição nova. Por que isso seria feito se o livro fosse bom? Isso é feito
porque ele não atende às exigências do mercado.

Mônada N15
Fazer as provas de determinada maneira
Os alunos da escola pública não têm acesso ao que a Unicamp e a Fuvest pedem. Para
eles conseguirem entrar, eles tem que usar o sistema de cotas ou fazer cursinho, que vai
ensinar o que eles deveriam ter aprendido no Ensino Médio. Então esses vestibulares
acabam sendo o que até agora nós não tivemos, que é uma base comum nacional. O que
os cursinhos faziam para saber o que tinha que ensinar de Física? Olhavam os programas
da Fuvest e da Unicamp, que nem acontece com Literatura, eles estudam os livros pedidos
por esses vestibulares. Quando o Enem passa a fazer as provas de determinada maneira,
isso acaba balizando os livros que serão voltados para a escola pública. Eu não sei como
fugir disso, é fatal. À medida que ele cobre mais conteúdos ele vai demonstrando a
importância deles. Eles só vão ter importância para os alunos quando passarem a aparecer
em exames. Não existe quem em véspera de prova vai estudar o que não vai ser cobrado.
A prova acabou se tornando uma diretriz, orientando o que os alunos vão ver no Ensino
Médio, assim como a Fuvest, a Unicamp e outros vestibulares acabaram balizando os
conteúdos a serem abordados nas escolas privadas.

3.1.3.2 ±Retrato narrativo ±Profº Galilei
Profº Galilei tem Graduação, Mestrado e Doutorado em Engenharia, atuando
como professor de Física em nível médio e superior há mais de 40 anos. É autor de
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materiais didáticos desde os anos 80. A seguir, componho o retrato narrativo dele com 11
mônadas, construídas a partir de sua história de vida narrada.

Mônada

G1

Geração bem antiga
Eu sou de uma geração bem antiga... Eu sou de uma geração que fez o que se chama de
Ensino Médio hoje no final dos anos sessenta. Naquela época era uma coisa assim: se
você tivesse habilidade para Matemática, você ia fazer o científico; se lá no científico
você gostasse de desenho e Física, você ia para a engenharia; se gostasse de Biologia, ia
fazer Medicina. O científico era muito seletivo, era complicado. Começava com quatro,
cinco turmas do primeiro ano e terminavam duas no terceiro. Então eu naquela época
resolvi fazer o científico que eles chamavam científico de engenharia, de exatas, porque
eu gostava mais de Matemática. No científico eu adquiri um certo gosto pela Física. Eu
tinha um professor que era muito exigente, fazia a gente estudar e a gente percebia que
ele sabia pouco. É muito engraçado porque isso gerou naquela turma um grupinho de
garotos que criaram um clubinho de Física. Éramos uns 4 ou 5 meninos e a gente estudava
Física por conta própria. Por outro lado, nós tínhamos um professor de Matemática
excelente. Nesse contexto, eu estava numa cidade do interior descobrindo o mundo
científico, no mesmo momento que a gente tinha a Guerra Fria. Naquele momento da
Guerra Fria se falava muito da corrida espacial e da conquista do espaço e isso motivava
a gente a querer aprender aqueles assuntos. Na verdade, eu mesmo nunca fui muito
motivado por essas coisas de foguetes e espaço, mas eu gostava muito de Física. Em
particular, eu gostava bastante da parte de hidrodinâmica e mecânica dos fluidos. Então,
eu gostava de estudar isso e de brincar, fazer pequenos experimentos.

Mônada G2
Você se transforma em um físico
Durante todo o meu tempo de engenharia, eu trabalhei como bolsista. Eu fiz engenharia,
mas trabalhei como bolsista de Iniciação Científica na Física. Enquanto eu estava no
quarto ano de engenharia, eu fiz junto algumas matérias do terceiro ano de Física e aí eu
fiquei considerando me transferir para a Física. Fui conversar com o meu orientador da
iniciação e ele disse “Não faça essa bobagem. Se você se formar engenheiro e quiser ser
físico não tem problema... Você faz um Mestrado e um Doutorado, gasta uns dois anos a
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mais e você se transforma em um físico. Se você fizer Física e quiser virar um engenheiro
tem que tirar CREA e aquela coisa toda, embora você tenha o conhecimento”.

Mônada G3
Aula de Física em cursinhos
Eu terminei a engenharia, mas sempre tive esse gosto pela Física. Quando eu estava na
graduação eu dava aula de Física em cursinhos. Eu me formei na engenharia, vim para
São Paulo trabalhar na indústria como engenheiro e nos fins de semana eu dava aulas.
Naquele tempo ainda não existiam esses sistemas de ensino e franquias. Havia dois
cursinhos muito bons nessa cidade e eu dava aulas de Física em um deles, em meados dos
anos 70. Eu tinha para mim que eu era engenheiro e que também dava aula. Era uma coisa
que eu gostava de fazer e eu tinha uma aceitação até que razoável entre os alunos. Então,
segui em frente. Em 1977, começou forte esse negócio dos cursinhos em São Paulo e
como eu era relativamente conhecido na região como professor, um cursinho de São Paulo
me convidou para trabalhar com eles. Então eu trabalhei muitos anos nessa escola em São
Paulo, mas eu sempre fiz isso junto com duas coisas: trabalhando em empresas e
indústrias, e como eu já morava aqui em São Paulo, fui fazendo o Mestrado e Doutorado
na Engenharia Elétrica.

Mônada

G4

Apostila-caderno
Quando eu entrei nessa escola já havia sido inventada a apostila-caderno. Então nós
precisávamos produzir o conteúdo das diversas aulas, que deveriam ter a teoria daquele
assunto, além de exercícios mínimos e de aprofundamento. Quando comecei lá, eu fazia
o material da apostila-caderno, que foi o primeiro material que eu fiz. Antigamente os
professores de cursinho eram especialistas, no início eu mesmo era professor de
eletricidade. Então quando começou a Fuvest, acabou com esse negócio de especialidade,
passou a ser um exame só. Para Engenharia, Medicina... Então a Física, que até então
tinha um monte de aulas, teve sua carga horária diminuída.

Mônada G5
O primeiro material que eu fiz
O primeiro material que eu fiz, por incrível que pareça, foi de cinemática escalar. Escrevi
esse material para um semiextensivo e o pessoal achou que eu escrevia bem. Depois de
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cinemática, escalar eu escrevi sobre energia. Aí, depois de uns quatro ou cinco anos, o
professor que escrevia a parte de eletricidade meio que largou mão, saiu, e eu passei a
escrever essa parte também. Então a gente escrevia primeiro como apostila-caderno e
depois, em meados dos anos 80, inventaram de dividir entre o material de casa e o material
de aula. O material de casa era uma espécie de livro que tinha toda a teoria e problemas,
para o aluno não precisar ficar carregando muito peso. Já o material de aula era uma
apostila simplificada com um resumo teórico, os exercícios de aula e as recomendações
de leitura. Grande parte do material que consta nos livros dessa época foi escrita por mim
e uma outra boa parte foi escrita por colegas supervisionados por mim. Eu avaliava a
escrita, se o conceito estava bom e se os exercícios estavam num bom nível. Eu era como
um supervisor e cuidava do material.

Mônada

G6

³WHU
que por WXGR´
Durante aquele tempo, eu e outros professores ganhamos a habilidade de escrever, porém
a escola jogou isso fora. O negócio principal não era mais ensinar e sim ter um valor alto
na bolsa de valores. Sei que não é só essa escola, mas nós fomos colocados de escanteio.
De qualquer forma, gerou a oportunidade depois de fazer o livro para o PNLD. Isso era
uma coisa legal, porque tanto eu quanto um dos outros autores tínhamos essa intenção de
“ter que por tudo” e “ter que demonstrar tudo”, e a editora nos dizia: “Não... Mas aí como
é que a pessoa vai ler? Quem vai entender? Para quem você vai fazer o livro?”. E então
nós começamos a aprender. Eu aprendi muito com o pessoal da editora, quando a gente
fez o livro.

Mônada

G7

³IORUHDU
o SDYmR´
Eu os ajudei, ajudei a dar palestras e tal. Olhando as coisas que tem por aí, o nosso livro
é muito bom, na minha opinião. É um livro que traz as coisas que precisa trazer sem
esconder nada e sem “florear o pavão”, sem ficar com essas coisinhas, bonequinhas e não
sei o que. Eu me orgulho de ter trabalhado nesse livro, mas trabalhei como coadjuvante.
Eu sempre gostei de Física. Tinha muita amizade com o pessoal da Física. Se eu tiver que
ajudar alguém a fazer livro para o Ensino Médio, eu ajudo.
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Mônada G8
Situações práticas
Nós tínhamos que escrever um livro para o PNLD e nós o fizemos sem abrir mão da
qualidade. Sem ser um livro de telegrama. Existem livros por aí que são aprovados pelo
PNLD que são livros de telegrama. Eles colocam “A equação horária do movimento
uniformemente variado é S=So+vo.t+a.t²/2. Exercício número 1: Seja o espaço inicial...”.
Isso para mim é telegrama, não é ensinar Física. Nós tentamos fazer um livro que fosse
acessível à garotada e ao mesmo tempo ensinasse Física com situações práticas. Na parte
da eletricidade, eu insisti muito de levar a pessoa a olhar para a instalação elétrica, olhar
para cima e pensar “Será que esse negócio aqui está em série ou em paralelo? Por que
quando eu desligo o interruptor o brilho da lâmpada muda? Por que quando eu ligo o
chuveiro em instalações antigas a lâmpada brilha menos?”. Então a gente fez um livro
meio assim, que aproximava a Física ao cotidiano. E aí tinha, por exemplo, uma tarefa
“Faça um levantamento na sua casa de quantos kWh você gasta por mês e veja se isso
bate com a sua conta de luz”. Procuramos fazer um livro que levasse as aplicações para a
vida dos estudantes. Cada um de nós procurou fazer isso.

Mônada G9
Meu irmão
Acredito que essa minha maneira de ensino veio da minha formação técnica e científica.
Veio do primeiro dia no científico que fiquei “Que diabo é isso de associação em paralelo?
O que é associação em série?”. O professor colocava lá uns rabisquinhos e aí se ligava
em um era paralelo, em outro era em série. E aí? O que isso significa? Então, acho que
isso veio da minha curiosidade, que eu tinha desde o colégio. Eu não posso deixar de
lembrar do meu irmão, que é seis anos mais velho do que eu, engenheiro também e
formado no ITA. Quando eu comecei a fazer o científico, ele já sabia quem seria o meu
professor e ele falou para mim: “Pode deixar que sábado e domingo eu te ensino”, então
nos finais de semana eu me divertia com ele... Ele fazia foguete e tudo o mais. Então
acabei gostando meio que por aí, desse jeito de ensinar. Na verdade, não tem jeito de
ensinar por nada, mas sim jeitos de ver a Física. Por coincidência, o meu jeito e dos outros
autores do livro era o mesmo.
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Mônada G10
³(VVD
série de exercícios é muito GLItFLO´
Nós tínhamos pequenas discordâncias com a editora, mas nunca houve um grande
conflito. Um dos autores era mais briguento, então nós deixávamos para ele resolver os
conflitos, mas nunca houve divergências em relação à ideologia da matéria... Talvez
faziam comentários como “Essa série de exercícios é muito difícil” ou “Essa série de
exercícios não contempla todos os estados”, já que era para vender no país inteiro, então
não podia contemplar apenas exercícios da Fuvest, da Unicamp e do ITA. Eles tinham
uma tabelinha e faziam continhas, só que às vezes a gente não queria seguir a tabelinha,
porque achávamos que havia coisas mais importantes. Mas nunca foram conflitos
impeditivos no sentido de fazer as coisas.

Mônada G11
Um livro que as pessoas gostassem para o Enem
No livro que nós fizemos para o PNLD, nós nunca tivemos a pressão de fazer um livro
para o vestibular. Existia uma certa pressão do Enem. A editora queria fazer um livro que
as pessoas gostassem para o Enem, mas eu nunca o escrevi pensando assim... Na primeira
edição, a crítica que tinha sido feita sobre o livro que os dois tinham escrito sozinhos é
que ele era muito hermético, muito difícil e que não contemplava o exame do Enem, não
tinha coisas qualitativas. Então nós tínhamos uma certa pressão para fazer uma adequação
para o PNLD. Ficava claro para a gente que se não fizéssemos isso, não seríamos
aprovados. De fato, havia a questão do Enem, pois a editora falava: “Não vão fazer
alguma coisa para o Enem?”.

3.1.3.3 ±Retrato narrativo ±Profº Fahrenheit
Profº Fahrenheit tem Graduação em Licenciatura em Física, além de Mestrado e
Doutorado em Ensino de Ciências, atuando como professor de Física em nível médio há
quase 40 anos. É autor de livros didáticos desde o início dos anos 2000. A seguir,
componho o retrato narrativo dele com 15 mônadas, construídas a partir de sua história
de vida narrada.
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Mônada F1
Curso universitário por 6 meses
Enquanto adolescente, eu fui mudando bastante de opinião. Eu não pensava inicialmente
em exatas, mas em uma coisa mais de humanas ou de agricultura, porque eu ia muito para
uma fazenda de um tio meu. Como eu gostava dessa parte, me interessava mais. No
entanto, conforme foram se passando os anos no Ensino Médio, fui gostando cada vez
mais da área de exatas e eu diria que lá pelo 3º ano do Ensino Médio que veio a decisão
final de ir para as exatas. Eu pensava primeiramente em engenharia, mas não me lembro
se tinha uma preferência por mecânica ou elétrica. Mas enfim, pensava em engenharia e
prestar ITA ou Poli. Prestei, não passei e aí fui fazer cursinho. No meio do ano seguinte,
apareceu a possibilidade de prestar Física na Ufscar. Prestei, passei e fui com a intenção
de que era melhor ficar num curso universitário por 6 meses do que ficar fazendo cursinho.
Se eu não gostasse muito eu largaria e prestaria de novo no final do ano o ITA e a Poli.
Mas acabei gostando muito das disciplinas da Física.

Mônada F2
A questão mais filosófica da coisa
Alguns professores das disciplinas da chamada Física pura e dura dão uma conotação para
ela muito pelo lado da Matemática abstrata, fazendo com que a taxa de reprovação nessas
disciplinas fosse muito grande e eu não passei. Enfim, Mecânica Quântica I ou Física
Moderna I, não lembro qual era o nome da disciplina exatamente. Tive um professor que
levou o ensino da Física da Mecânica Quântica de um modo supermatemático abstrato,
sem conversa ou diálogo com a questão mais filosófica e fenomenológica. Isso fez com
que eu fosse um entre os 80% a 90% dos reprovados daquela turma. Como ela só é
oferecida uma vez por ano e é pré-requisito para MecânicaQuântica II, ou Física Moderna
II, então necessariamente fez com que eu tivesse que atrasar por um ano se eu quisesse me
formar nos dois cursos, Licenciatura e Bacharelado.Esse também foi um fator que pesou
para a minha decisão. Pensei: “Bom, já que isso aconteceu, vou adiantar as disciplinas da
área pedagógica para que eu consiga terminar aLicenciatura primeiro e depois fique livre
para ficar só concentrado nas disciplinas do Bacharelado”. Então, teve essa série de
fatores que influenciaram essa mudança. Aos poucos levei a minha concentração de
disciplinas do Bacharelado para as disciplinas da Licenciatura.
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Mônada

F3

Algumas angústias
Desde que comecei a lecionar, passei a sentir algumas angústias, dúvidas e curiosidades
a partir da própria interação com os alunos. A partir das perguntas que os alunos faziam
sobre determinadas coisas, fui me indagando sobre como ensinar aqueles assuntos. Era
muito comum que os alunos perguntassem sobre coisas que não eram comuns de serem
ensinadas e eram temas mais ligados à Física Moderna. Eu também estava participando
de um outro grupo de estudo aqui em São Paulo. Comecei a participar de alguns cursos
do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, o GREF. Na época, eu assistia palestras
que os professores da USP davam, era uma coisa meio tradicional do programa. Uma
delas acabou não sendo nada desprezível, porque depois o palestrante veio a ser o meu
orientador.

Mônada

F4

Enjoando um pouco disso
Várias aproximações foram construindo em mim a necessidade de abordar conteúdos da
Nova Física e da Física Moderna em minhas aulas. Não fazia muito sentido ficar
ensinando a cinemática do ponto material em movimento uniforme, movimento
uniformemente variado, coisas da termologia, aqueles problemas e mais problemas de
termometria, de transformações de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quando chega em
eletricidade e eletrostática, aqueles probleminhas de determinar qual é o campo elétrico
no centro de um quadrado formado nos vértices por cargas pontuais de tanto Coulombs...
Eu fui enjoando um pouco disso e percebendo que isso não trazia a curiosidade e atenção
dos alunos para a aula, ao passo que quando eu começava a falar com eles sobre temas da
Física Moderna, energia nuclear e efeito fotoelétrico, isso chamava mais a atenção deles.
Ao mesmo tempo, uma dúvida ficou lá dentro do meu cérebro, em algum lugar, ficou
aquele desafio. O desafio e o inconformismo daquela disciplina da Licenciatura em
Física, com aquele professor que reprovou a maioria dos alunos em Mecânica Quântica
I.

Mônada F5
³%HP
-vindo ao campo de ÈOJHZLW]´
A anedota que eu conto, mas que é verdadeira, é assim: o corredor dos professores da
Ufscar é um corredor grandão que tem uma porta de vidro na entrada. No ano que eu fiz

104
a disciplina e reprovei, alguém colocou um cartaz na entrada dessa porta de vidro com
uma imagem que fazia alusão ao professor. Nela havia um professor meio que cientista,
dando o pontapé nas nádegas de um aluno e jogando-o do Bacharelado para a
Licenciatura, com o escrito: “Bem-vindo ao campo de Álgewitz”. Então eu tinha um
inconformismo com aquilo. Eu queria aprender a Física Moderna, mas não daquele jeito
que tentaram me ensinar. Ao mesmo tempo eu percebia que era uma necessidade ensinar
isso para os meus alunos, mas que eu não sabia como fazê-lo.

Mônada F6
Forte vínculo interdisciplinar
O meu orientador, na mesma época, já estava como responsável por formular uma
proposta de textos didáticos para uma rede de ensino privada. A rede tinha interesse na
confecção de fascículos interdisciplinares, não só de Física, mas de todas as disciplinas.
Ele era responsável no começo por toda a parte de Ciências, não só da Física, mas depois
ele acabou ficando só com a parte de Física. A ideia era então que fossem feitos fascículos
para o Ensino Médio, para as escolas dessa rede e que fossem cadernos que tivessem um
forte vínculo interdisciplinar entre os conteúdos. Não só dentro da Física, mas também da
Física para com as outras áreas. Em vista disso, tinha um fascículo especificamente
destinado à Física Moderna. Uma vez que eu entrei para a orientação dele, ele me
convidou para que escrevêssemos juntos esse fascículo de Física Moderna, que já estava
delineado que seria um dos 6 fascículos a serem escritos, sendo dois para cada ano do
Ensino Médio.

Mônada F7
Coautor
Em princípio, a ideia era que o fascículo de Física Moderna fosse do início do 3º ano do
Ensino Médio. Mas conforme começamos a elaborá-lo, e com a nossa pergunta de
Mestrado envolvida, nós pensamos: “Espera aí... Se a gente quer mesmo fazer a inserção
de Física Moderna, dialogando com outros conteúdos da Física, nós precisamos elaborar
também um texto para o primeiro ano do Ensino Médio, para que desde o primeiro ano
se dialogue de alguma forma com a Física Moderna. No segundo ano idem”. Moral da
história: acabei participando junto do meu orientador e fui coautor, de quatro dos seis
fascículos que compunham a coleção, de tal modo que acabou ficando uma coisa bem
amarrada.
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Mônada

F8

Uma certa resistência
É o material apostilado da escola, mas completamente diferente da ideia que se tem de
apostila, de escolas que seguem os cursinhos. O próprio colégio que eu trabalhava no
início da docência tinha apostilas que se assemelhavam muito com o que é dado em
cursinhos. Mas não, nesse caso eram materiais que, apesar de apostilados, tinham textos
feitos para levar os alunos e o professor a refletir muito. Tanto que, no caso da Física, os
professores estranhavam muito. Digo isso porque depois eu participei bastante, como
coautor, de atividades em outras unidades dessa rede para explicar como utilizar os
fascículos. e eu até dava cursos sobre isso. Os professores ficavam com muitas dúvidas e
até com uma certa resistência, no caso dos fascículos de Física. É difícil ensinar Física
assim, porque no fascículo quase que não há fórmulas. São mais textos. Então depois isso
acabou gerando também a necessidade de fazer um caderninho do aluno, com exercícios
para ajudar um pouco, tanto os alunos, quanto os professores. Os pais dos alunos
estranhavam às vezes, porque pegavam o fascículo de Física e falavam “E aí? Cadê as
fórmulas? Quase que não tem fórmula aqui!”.

Mônada F9
O nosso material prepararia até melhor o aluno
O ensino mais tradicional seria voltado para o preparo direto para o vestibular, mas nós
autores estávamos sempre convictos de que o nosso material também preparava para o
vestibular, só que essa não era a nossa preocupação principal. Ou seja, nós achamos que
os materiais que desenvolvemos para essa rede eram materiais que, se utilizados como
orientávamos que o fosse, lá no final do terceiro ano do Ensino Médio o aluno na verdade
estaria muito mais bem preparado para os vestibulares. Lembrando também que os
vestibulares estavam passando por uma grande mudança. O Enem estava crescendo e cada
vez mais ele pressionava os próprios vestibulares, para que tivessem questões mais
reflexivas e não só de cálculo pelo cálculo. Então acreditávamos que o nosso material
prepararia até melhor o aluno para o vestibular e para as provas do Enem, do que o ensino
tradicional. Pelo menos esse era o nosso pensamento, que o nosso foco não era preparar
o aluno para o vestibular.
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Mônada F10
Focado em textos e atividades de reflexão
A gente tinha a firme convicção de que o nosso texto preparava o aluno para muito mais
do que para o vestibular, mas também para ele. O fato é que, ao fazer um fascículo com
essse objetivo, ele se torna muito focado em textos e atividades de reflexão, e não só de
resolução de exercícios. Também temos várias orientações para os professores agruparem
os alunos em grupos de discussão. Em vários lugares do fascículo nós propomos
atividades de reflexão, de debate e de leitura de textos alternativos também. Então não é
que não tinha fórmula. As fórmulas de Física estavam lá, mas apareciam como uma
necessidade para investigar melhor a natureza, que é como eu penso que os grandes físicos
fazem.

Mônada F11
O inverso
Então só para deixar claro com um exemplo: no momento que discutíamos as Leis de
Newton, começávamos com perguntas problematizadoras para os alunos, que os levavam
a raciocinar que há uma necessidade de formular uma lei de conservação. “Por que que
um nadador para nadar para frente tem que empurrar a água para trás? Por que para você
andar para frente tem que empurrar a Terra para trás? Por que quando você liga um
liquidificador, se ele tiver em uma superfície lisa, ele começa a girar ao contrário?”
Perguntas assim nos levavam depois a fazer discussões com os alunos, então falávamos:
“Percebe que sempre que uma coisa vai para frente, em compensação outra vai para trás?
Essa compensação é porque existe uma lei de conservação do movimento...”. Depois
dessa discussão o físico precisa quantificar e qualificar também, e aí começavamos a
pensar como se pode calcular essa tal de Quantidade de Movimento. Então que a fórmula
aparece. Aí que “A Quantidade de Movimento pode ser calculada pela massa vezes a
velocidade...”. As fórmulas estão lá, mas depois de uma discussão textual e isso é o
inverso do que geralmente é colocado nos livros de Física, e mesmo na formação da
Licenciatura em Física.

Mônada F12
Necessidade empresarial de participar do PNLD
Depois de alguns anos de aplicação desses fascículos, lá pelas tantas passou a existir o
Programa Nacional de Livro Didático, mas não me lembro quando. Bem, conforme os

107
fascículos estavam sendo aplicados, o PNLD estava nascendo. Então, em algum momento
houve uma necessidade empresarial de participar do PNLD, e por isso, era necessário
transformar aquela meia dúzia de fascículos em três livros para o Ensino Médio. Assim,
foram contratados os autores e mais pessoas, inclusive eu, como parte desse processo.

Mônada

F13

Anseios da editora
Foi um processo bem complicado, porque tivemos que fazer a junção dos nossos anseios
de autores, de manter os fascículos e a filosofia deles, com os anseios da editora, de que
tivesse nesses fascículos uma parte mais diretamente vinculada aos exercícios de
vestibular. Começamos um trabalho árduo de pegar materiais apostilados dessa editora,
de cursinho mesmo, e tentar ver o que tinha neles que pudesse ser incorporado ao nosso
material. Não só em termos de exercícios, mas também até outros textos que pudessem
ser aproveitados. Porém, aos poucos fomos na prática convencendo os mantenedores de
que era muito pouco que poderíamos aproveitar. Eram duas propostas completamente
diferentes de educação. Moral da história: conseguimos convencê-los e fazer então uma
coleção de três volumes, em que cada volume tinha duas unidades que eram,
essencialmente, as mesmas unidades dos seis fascículos. Mas é claro que, ao longo desses
volumes, foram adicionados diversos exercícios que antes não estavam presentes.

Mônada F14
Nós ficamos bem longe dos tops de vendas
Assim como na rede, também existiu, nas escolas estaduais em nível nacional no PNLD,
uma certa apreensão ou resistência dos professores em aplicar o material. Uma vez que o
nosso material foi aprovado, ele foi para as escolas e elas fizeram as escolhas. Nós não
tínhamos a menor pretensão que os nossos livros fossem um dos mais escolhidos,
justamente por todo esse contexto. Sabíamos que os fascículos eram só o ensaio de uma
coisa que ia acontecer nacionalmente, talvez até com maior profundidade. Ou seja, de que
a maioria dos professores teriam resistência a esse tipo de material, e não escolheriam o
nosso livro. Com certeza escolheriam materiais que dialogassem mais com os livros
tradicionais, e assim foi. Uma vez que isso aconteceu, nós ficamos bem longe dos tops de
vendas, mas não foi desprezível. Deu uma quantidade razoável de vendas, o que nos
deixou bastante animados no sentido de podermos mais à frente fazer uma nova versão.
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Mônada F15
Habilidades do Enem
Acho que tinha influência dos PCNs... O autor principal continuava muito familiarizado
e participando das equipes do MEC, inclusive de reelaboração do Ensino Médio. Então
com certeza... Pelo menos nesse sentido que se refere às orientações que vinham dos PCN,
depois do PCN+, das OCNEM e do próprio Enem. A formulação do Enem e a Matriz do
Enem, tudo isso era muito levado em conta na elaboração tanto dos fascículos, como
depois na reformulação deles para o livro. Essas políticas públicas influenciavam
bastante, tanto que o livro tem o manual do professor e nele, que eu me lembre, indicamos
para o professor com qual das habilidades do Enem cada atividade do texto do aluno
estaria se relacionando. Para cada atividade nós indicamos para o professor: “Olha, isso
aqui está dialogando com tal habilidade...”. Então isso nós consideramos com muita força.
No nosso livro tem dois tipos de atividade, a “Faça parte” e a “Sua parte”. A primeira são
atividades que sugerimos que sejam feitas em sala de aula e de preferência em grupo de
alunos, enquanto a segunda é o que o aluno faria em casa, exercícios basicamente. Se eu
não me engano, tanto para a “Faça parte” quanto para a “Sua parte”, nós indicamos no
manual do professor com que habilidade elas estariam dialogando.

3.2 ±O segundo período ±2009 a 2018
O segundo componente temporal definido para a compreensão de possíveis
refrações do Enem, o segundo período, entre 2009 a 2018, foi definido a partir de dois
critérios: 2009 é o ano de reformulação do exame, com ampla reestruturação de seu
formato e atribuições; e 2018 é o ano anterior ao início da realização das entrevistas,
delimitando o momento de produção das narrativas.
Com esta base, apresento a seguir as narrativas sistêmicas e de história de vida
compreendidas neste período. No nível macro estão as narrativas sistêmicas envolvendo
a criação e definição dos parâmetros do Novo Enem, além das relativas aos editais do
PNLD/2012, 2015 e 2018, direcionadas aos critérios de avaliação de livros didáticos. No
nível meso estão as narrativas sistêmicas envolvendo a avaliação dos livros didáticos de
Física presentes nos guias didáticos do PNLD/2012, 2015 e 2018. E por fim, no nível
micro, estão as narrativas de autores de livros didáticos de Física com livros publicados
depois de 2008.
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3.2.1 ±2009 a 2018 ±Nível macro
A compreensão das narrativas sistêmicas presentes neste nível se inicia a partir da
criação do Novo Enem, em 27 de maio de 2009 pela Portaria do MEC nº 109 (BRASIL,
2009a). As mudanças no edital da prova, que se manteve estável nas primeiras 10 edições
do exame, se iniciam na definição dos objetivos desta política, que agora são definidos
em sete:
I - oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua autoavaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo do
trabalho quanto em relação à continuidade de estudos;
II - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como
modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção nos
diferentes setores do mundo do trabalho;
III - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como
modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos
profissionalizantes, pós-médios e à Educação Superior;
IV - possibilitar a participação e criar condições de acesso a programas
governamentais;
V - promover a certificação de jovens e adultos no nível de conclusão do ensino
médio nos termos do artigo 38, §§ 1º e 2º da Lei Nº 9.394/96 - Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
VI - promover avaliação do desempenho acadêmico das escolas de ensino
médio, de forma que cada unidade escolar receba o resultado global;
VII - promover avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes
ingressantes nas Instituições de Educação Superior; (BRASIL, 2009a, s.p.)

Dessa maneira, são realçadas as intenções de oficializar o Enem como uma prova
com uma função múltipla, principalmente no que a tange implicações individuais para
seus participantes. Apesar do exame continuar com caráter voluntário, se torna assim cada
vez mais interessante a realização dele para os concluintes do Ensino Médio e aqueles
que desejam uma certificação de equivalência com o Ensino Médio.
A portaria define que a prova será estruturada a partir de quatro referências: As
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006a); a Matriz de Referência
do Enem/2009; Os Objetos de Conhecimento associados à Matriz de Referência do
Enem/2009; e a Matriz de Referência de Competências para a Redação do Enem/2009.
Ela passa a ser organizada em quatro provas distintas, cada uma contendo 45 questões.
As provas se organizam da seguinte maneira:
§ 4º - No nível de Ensino Médio a área de conhecimento da Prova I Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação – compreende os seguintes
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna,
Artes e Educação Física; a Prova III - Ciências Humanas e suas Tecnologias compreende os seguintes componentes curriculares: História, Geografia,
Filosofia e Sociologia; e a Prova IV - Ciências da Natureza e suas Tecnologias
– compreende os seguintes componentes curriculares: Química, Física e
Biologia. (BRASIL, 2009a, s.p.)
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A Matriz de Referência do Enem/2009 se organiza em 5 eixos cognitivos,
referentes a todas as áreas de conhecimento, 9 competências de área referentes a
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 7 competências de área referentes a Matemática
e suas Tecnologias, 8 competências de área referentes a Ciências da Natureza e suas
Tecnologias e 6 competências de área referentes a Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Em relação as competências gerais, é evidente o paralelismo das cinco
competências comuns presentes na primeira versão do Enem de 1998 (BRASIL, 1998),
que estão apenas escritas em uma estrutura mais padronizada do que na redação anterior:
dominar linguagens; compreender fenômenos; enfrentar situações-problemas; construir
argumentações; e elaborar propostas. Já a matriz específica das Ciências da Natureza e
suas Tecnologias, a qual a Física integra como componente curricular, não tem paralelo
antes do Enem/2009, pois as 21 habilidades eram referentes a todas as áreas envolvidas
no exame.
É possível compreender as 8 competências de área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, sinteticamente como: (I) compreensão das ciências naturais como
construções humanas, históricas e sociais30; (II) identificar as tecnologias em contextos
diversos31; (III) compreensão das intervenções humanas na produção de degradação ou
conservação do meio ambiente32; (IV) fomentar o entendimento das interações entre os
seres e o ambiente, com destaque aos aspectos sociais envolvidos33; (V) articular os
métodos e procedimentos das ciências e suas aplicações34; (VI) mobilizar a apropriação
de conhecimentos físicos a fim de articular intervenções para situações-problemas35;
(VII) apropriar conhecimentos químicos a fim de articular intervenções para situações-

30

formada por 4 habilidades: (H1) reconhecer características de fenômenos ondulatórios e relaciona-los contextualmente; (H2)
associar soluções de problemas das áreas de comunicação, transporte e saúde com desenvolvimentos científicos e tecnológicos; (H3)
confrontar interpretações científicas com interpretações originadas no senso comum; e (H4) avaliar propostas de intervenção no
ambiente.
31
formada por 3 habilidades: (H5) dimensionar circuitos elétricos ou dispositivos presentes no cotidiano; (H6) relacionar informações
na compreensão se manuais de aparelhos de uso cotidiano; e (H7) selecionar testes de controle para comparar materiais e produtos, a
fim da defesa do consumidor.
32
formada por 5 habilidades: (H8) identificar etapas da reciclagem de recursos materiais e energéticos; (H9) compreender a
importância dos ciclos biogeoquímicos e a ação dos agentes neles envolvidos; (H10) analisar perturbações ambientais em sistemas
naturais, produtivos ou sociais; (H11) reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia; e (H12) avaliar impactos
em ambientes naturais ocasionados por atividades sociais e econômicas.
33
formada por 4 habilidades: (H13) reconhecer mecanismos de transmissão da vida; (H14) identificar padrões em fenômenos vitais
dos organismos; (H15) interpretar modelos e experimentos que visam explicar processos biológicos; e (H16) compreender a evolução
na produção de padrões de organização dos seres vivos.
34
formada por 3 habilidades: (H17) relacionar informações em diferentes linguagens na compreensão das ciências físicas, químicas e
biológicas; (H18) relacionar as propriedades de produtos ou procedimentos às suas finalidades; e (H19) avaliar métodos, processos
ou procedimentos utilizados nas ciências naturais na compreensão de problemas de ordem social, econômica e ambiental.
35
formada por 4 habilidades: (H20) caracterizar causas e efeitos de movimentos; (H21) utilizar leis físicas e/ou química para interpretar
processos inseridos nos contextos da termodinâmica e do eletromagnetismo; (H22) compreender fenômenos causados pelas interações
entre radiações a matéria; e (H23) avaliar situações que envolvem a geração e a transformação de energia, sem se limitar às
compreensões físicas envolvidas.
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problemas36; e (VIII) apropriar conhecimentos biológicos a fim de articular intervenções
para situações-problemas37. É evidente como, entre as 8 competências, algumas articulam
saberes de dimensões mais generalistas dentro da área, enquanto outras dialogam com as
especificidades de cada uma das disciplinas que a compõem. Nesse movimento, são
identificadas habilidades que se conectam mais a proposta presente em Brasil (1998),
enquanto outras com conhecimentos diretamente disciplinares. Além da Matriz de
Competências e Habilidades específicas por área, a portaria também estabelece uma lista
de objetos de conhecimento que podem ser abordados nas provas de cada uma das áreas,
porém esta lista está discriminada por componentes curriculares específicos38.
Mesmo se limitando aos títulos das partes que compõem os objetos de
conhecimento, (I) Conhecimentos básicos e fundamentais, (II) O movimento, o equilíbrio
e a descoberta de leis físicas, (III) Energia, trabalho e potência, (IV) A Mecânica e o
funcionamento do Universo, (V) Fenômenos Elétricos e Magnéticos, (VI) Oscilações,
ondas, óptica e radiação e (VII) O calor e os fenômenos térmicos, a impressão é que se
trata de uma proposta pautada nos conteúdos já usualmente abordados no ensino da Física
em nível médio ou nos exames vestibulares.

36

formada por 4 habilidades: (H24) utilizar códigos e nomenclaturas da química na caracterização de substâncias e transformações;
(H25) caracterizar matérias ou substâncias químicas, identificando as consequências de sua obtenção e produção; (H26) avaliar
implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos; e (H27) avaliar propostas de intervenção
no meio ambiente, a partir de conhecimentos químicos.
37
formada por 3 habilidades: (H28) associar características adaptativas dos organismos com os modos de vida deles; (H29) interpretar
e analisar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, considerando as suas implicações para a sociedade; e (H30) avaliar
propostas que visam à preservação e a implementação da saúde dos indivíduos, da sociedade e do ambiente.
38
Os objetos de conhecimento indicados para a Física estão organizados em sete partes: “(1) Conhecimentos básicos e fundamentais
- Noções de ordem de grandeza. Notação Científica. Sistema Internacional de Unidades. Metodologia de investigação: a procura de
regularidades e de sinais na interpretação física do mundo. Observações e mensurações: representação de grandezas físicas como
grandezas mensuráveis. Ferramentas básicas: gráficos e vetores. Conceituação de grandezas vetoriais e escalares. Operações básicas
com vetores. (2) O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas - Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço,
velocidade e aceleração. Relação histórica entre força e movimento. Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do
movimento e sua descrição matemática e gráfica. Casos especiais de movimentos e suas regularidades observáveis. Conceito de
inércia. Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais. Noção dinâmica de massa e quantidade de movimento (momento
linear). Força e variação da quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro de massa e a idéia de ponto material. Conceito de
forças externas e internas. Lei da conservação da quantidade de movimento (momento linear) e teorema do impulso. Momento de uma
força (torque). Condições de equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos. Força de atrito, força peso, força normal de
contato e tração. Diagramas de forças. Identificação das forças que atuam nos movimentos circulares. Noção de força centrípeta esua
quantificação. A hidrostática: aspectos históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin:
condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão hidrostática. (3) Energia, trabalho e potência - Conceituação de
trabalho, energia e potência. Conceito de energia potencial e de energia cinética. Conservação de energia mecânica e dissipação de
energia. Trabalho da força gravitacional e energia potencial gravitacional. Forças conservativas e dissipativas. (4) A Mecânica e o
funcionamento do Universo - Força peso. Aceleração gravitacional. Lei da Gravitação Universal. Leis de Kepler. Movimentos de
corpos celestes. Influência na Terra: marés e variações climáticas. Concepções históricas sobre a origem do universo e sua evolução.
(5) Fenômenos Elétricos e Magnéticos - Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas
de campo. Superfícies equipotenciais. Poder das pontas. Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e
resistividade. Relações entre grandezas elétricas: tensão, corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples. Correntes contínua
e alternada. Medidores elétricos. Representação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais. Potência e consumo de energia em
dispositivos elétricos. Campo magnético. Imãs permanentes. Linhas de campo magnético. Campo magnético terrestre. (6) Oscilações,
ondas, óptica e radiação - Feixes e frentes de ondas. Reflexão e refração. Óptica geométrica: lentes e espelhos. Formação de imagens.
Instrumentos ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. Pulsos e ondas. Período, freqüência, ciclo. Propagação: relação entre
velocidade, frequência e comprimento de onda. Ondas em diferentes meios de propagação. (7) O calor e os fenômenos térmicos Conceitos de calor e de temperatura. Escalas termométricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor
específico. Condução do calor. Dilatação térmica. Mudanças de estado físico e calor latente de transformação. Comportamento de
Gases ideais. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica. Aplicações e fenômenos térmicos de uso cotidiano.
Compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água.” (BRASIL, 2009a, s.p.)
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É interessante destacar na publicação na página online do Ministério da Educação,
no dia 18 de outubro de 2009, intitulada “Perguntas frequentes – Novo Enem”39, a
seguinte justificativa oficial pela mudança do formato da prova:
A proposta tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de
acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade
acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. A grande
vantagem que o MEC está buscando com o novo Enem é a reformulação
do currículo do ensino médio. O vestibular nos moldes de hoje produz
efeitos insalubres sobre o currículo do ensino médio, que está cada vez
mais voltado para o acúmulo excessivo de conteúdos. A proposta é
sinalizar para o ensino médio outro tipo de formação, mais voltada para a
solução de problemas. Outra vantagem de um exame unificado é promover a
mobilidade dos alunos pelo País. Centralizar os exames seletivos é mais uma
forma de democratizar o acesso a todas as universidades. O Ministério da
Educação apresentou uma proposta de reformulação do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e sua utilização como forma de seleção unificada nos
processos seletivos das universidades públicas federais. (grifo próprio)

Acompanhando as modificações, tanto nos conteúdos, quanto no formato da
prova, a portaria normativa nº 2 do MEC, em 26 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010a),
cria o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para seleção de candidatos a vagas em cursos
de Ensino Superior nas instituições públicas participantes. Em seu primeiro parágrafo, a
portaria define que “A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SiSU
será efetuada com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, a partir da edição referente ao ano de 2009” (BRASIL, 2010a, p.
1), o que vincula diretamente o Enem ao funcionamento do programa.
No SiSU, as instituições de Ensino Superior podem cadastrar vagas de cursos de
graduação para serem concorridas por pessoas que tenham realizado a prova do Novo
Enem. Através desse sistema, os candidatos podem acessar vagas em cursos de graduação
de diferentes regiões do país, sem precisar fazer os exames vestibulares de cada uma
delas. A partir da criação do SiSU, o desempenho dos participantes do Enem ganha o
caráter de um resultado em exame vestibular, para os cursos universitários que aderirem
a este sistema.
O edital do Enem/2010 reitera a relação estabelecida com o SiSU, como uma
importante possibilidade de acesso dos participantes ao Ensino Superior, seja pela via das
bonificações que algumas universidades têm atribuído aos seus vestibulares próprios, seja
pelas vagas diretamente reservadas ao SiSU:

39

http://portal.mec.gov.br/acessibilidade-sp-940674614/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13427perguntas-frequentes-novo-Enem, acessado em 7 de dezembro de 2019.
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A inscrição do(a) participante do Enem 2010 no SiSU ou em processo seletivo de
Instituição de Ensino Superior pública ou privada que tenha solicitado ao
INEP, formalmente, os resultados do Enem, caracterizará o formal
consentimento do(a) participante para a utilização das informações e notas do
Enem 2010. (BRASIL, 2010b, s.p.)

No que concerne à estrutura da prova, a distribuição das áreas de conhecimento,
componentes curriculares, matriz de referência de competências e habilidades e objetos
de conhecimento, há uma manutenção do que foi apresentado em relação ao Enem/2009
nos editais publicados entre 2010 e 2018 (BRASIL, 2010b; 2011a; 2012b; 2013a; 2014a;
2015a; 2016; 2017a; 2018a). Isto não significa que os editais sejam idênticos entre si
durante nove anos, mas que não foram identificadas alterações nas narrativas sistêmicas
que envolvem questões curriculares acerca da problemática sendo investigada.
Em relação às narrativas sistêmicas de produção de livros didáticos no nível macro
neste período, identifiquei três editais do PNLD que tiveram a Física como uma das
disciplinas integrantes: PNLD/2012, PNLD/2015 e PNLD/2018 (BRASIL, 2009b;
2013b; 2015b).
O primeiro destes três é o edital do PNLD/2012, que define as diretrizes para
avaliação de livros dos dez componentes curriculares obrigatórios do Ensino Médio,
incluindo a Física. Em relação ao prazo de atendimento do edital, ele foi dividido em
etapas, da mesma maneira que o edital do PNLEM/2009. A publicação do edital
aconteceu no dia 4 de dezembro de 2009, enquanto a data final para submissão das obras
definitivas foi no dia 14 de maio de 2010.
O edital apresenta em seu texto um conjunto de especificações técnicas que
definem os procedimentos para os editores submeterem as obras para triagem, avaliação
e possível aprovação. Depois dessas sessões, o edital apresenta oito anexos, nos quais
estão presentes os critérios de avaliação e demais informações e formulários necessários
para o funcionamento dos procedimentos do PNLD. Focalizarei o anexo III, intitulado
“Princípios e critérios para a avaliação de obras didáticas destinadas ao Ensino Médio”
(BRASIL, 2009b, p.18), que apesar de ter o mesmo título do anexo IX do edital do
PNLEM/2009, tem diferenças em sua composição.
O edital aponta três referências como influências diretas de seus princípios: (I) a
LDB, que preconiza uma educação de caráter geral; (II) o papel da educação de preparar
os alunos para o mercado de trabalho e para o ingresso no ensino superior, a partir de uma
formação que contemple um ensino interdisciplinar, contextualizado e organizado em
áreas; e (III) o ensino pautado em competências comuns a todos os componentes
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curriculares, como presente no Enem. Essas influências são assim constituintes do
contexto do programa:
É nesse contexto que se insere o livro didático para o ensino médio,
constituindo-se como mais uma ferramenta de apoio no desenvolvimento do
processo educativo com vistas a assegurar tanto o trabalho com os eixos
cognitivos comuns às áreas do conhecimento quanto a articulação entre
ciência, cultura, trabalho e tecnologia nesta etapa da educação básica.
(BRASIL, 2009b, p. 19)

Assim como no edital do PNLEM/2009, os critérios de avaliação se iniciam pelos
comuns a todas as áreas, a ressalva que o PNLD/2012 se dirige a todos os componentes
curriculares. Além dessa diferença, o conteúdo de ambos os textos são praticamente os
mesmos, com alterações mais ligadas a estrutura e organização dos diferentes tópicos
abordados. Dentre as diferenças é interessante notar uma das observações referentes ao
manual do professor, que implica um dos critérios de exclusão das obras que não
indicarem “[...] as possibilidades de trabalho interdisciplinar na escola, a partir do
componente curricular abordado no livro” (BRASIL, 2009b, p. 21).
Esta sessão de critérios comuns se divide em seis partes distintas, que
aproximadamente organizam de maneira mais estruturada o que já era apresentado no
edital do PNLEM/2009. São elas (BRASIL, 2009b): (1) Respeito à legislação, às
diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino médio; (2) Observância de princípios
éticos e democráticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social; (3)
Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, no que
diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados; (4)
Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; (5) Observância das
características e finalidades específicas do manual do professor; e (6) Adequação da
estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didáticopedagógicos da obra.
O anexo III apresenta uma maior discrepância do anexo IX do edital do
PNLEM/2009 nos critérios de avaliação correspondentes as obras das Ciências da
Natureza, que neste caso estão organizados diretamente pelos componentes curriculares
específicos e divididos entre os aspectos relativos ao livro do aluno e do manual do
professor.
A apresentação da área de Ciências da Natureza se inicia a partir do caráter
histórico da estabilização da Física, da Química e da Biologia no currículo escolar, a partir
da década de 30. Entretanto, o edital defende que nos dias atuais elas ganham funções
diferentes, pois “[...] têm assumido o papel da alfabetização científico-tecnológica na
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formação dos jovens, com uma ênfase maior na contextualização e integração dos
conhecimentos.” (BRASL, 2009b, p. 35). Esta constatação também está pautada nas
OCNEM (BRASIL, 2006a), que preconizam mudanças no Ensino Médio em vistas das
transformações na sociedade contemporânea. A partir deste contexto são estabelecidas
algumas características importantes de serem contempladas pelos livros didáticos
contemporâneos:
Nesse contexto, os livros didáticos de ensino médio da área de Ciências da
Natureza, mais especificamente, das disciplinas Biologia, Física e Química,
cumprem papel fundamental nesses anos de escolaridade, quando os jovens
terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre assuntos
científicos e tecnológicos podendo, inclusive, tomar contato com as diferentes
linguagens que divulgam seus conteúdos como, por exemplo, mídia, arte,
música e outras formas de expressão cultural. (BRASIL, 2009b, p. 35)
As obras didáticas dirigidas ao ensino de Ciências da Natureza devem
contemplar, ao mesmo tempo, a abrangência teórico-conceitual das áreas de
conhecimento e de pertinência educacional no cenário da diversidade
sociocultural brasileira. Nesse sentido, devem ser priorizados conceitos
centrais, estruturadores do pensamento em cada disciplina acadêmicocientífica de referência para os componentes da área curricular de Ciências da
Natureza. [...] No entanto, deve-se enfatizar que favorecer uma compreensão
articulada de fenômenos naturais ou de processos tecnológicos não implica
adotar uma visão de dissolução das disciplinas acadêmico-científicas,
tampouco assumir uma postura de dissolução estrita das disciplinas escolares.
(BRASIL, 2009b, p. 35)

O edital defende a formação dos jovens pautada em quatro dimensões
estruturantes (trabalho, ciência, tecnologia e cultura), que devem ser articuladas a partir
de metodologias e propostas inovadoras no Ensino Médio para se concretizarem. Estas
dialogam com a necessidade de os livros conterem discussões que envolvem aspectos
CTSA, contextualização, integração disciplinar e problematizações para superar as
propostas de ensino estritamente mnemônicas e também as dicotomias entre uma
formação propedêutica e profissionalizante.
Ao abordar as especificidades de cada campo disciplinar, a Física é apresentada
como uma disciplina acadêmico-cientifica construída por processos históricos, sociais,
políticos, econômicos e culturais e cuja transposição em disciplina escolar precisa
considerar a relevância social de seus saberes na formação dos jovens. Dessa maneira,
os livros precisam ser capazes de abordar uma Física escolar que deixe de ser um fim em
si mesma, mas um instrumento de compreensão e crítica do mundo. A fim de sistematizar
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os critérios eliminatórios das obras de Física inscritas, o edital apresenta 26 critérios,
sendo 17 relativos ao livro do aluno40 e 9 ao livro do professor41.
Com base nesses 26 critérios, o edital define o que se espera dos livros para que
eles sejam aprovados e possam se tornar parte do rol de escolhas para os professores do
Ensino Médio no ano seguinte. Apesar de não estarem sendo abordadas, ressalto que neste
edital as disciplinas de Biologia e Química têm seus critérios próprios de avaliação dos
livros, sendo 11 e 6, para a Biologia, e 9 e 4 para a Química, em relação a divisão entre
critérios do livro do aluno e do professor. Assim, apesar das três disciplinas serem
apresentadas como uma área, é latente o indício que seus princípios foram constituídos
por especialistas das áreas de Ensino que conhecem as especificidades de seus campos de
pesquisa e ensino.
O PNLD/2015, cujo edital traz a proposta de submissão dos livros didáticos para
o ano de 2013 (BRASIL, 2013b) foi publicado no dia 21 de janeiro de 2013 e com data
final da entrega dos livros impressos no dia 5 de julho de 2013. O texto desse documento
em muito se assemelha do edital anterior, o PNLD/2012, porém apresentarei três
principais alterações para consideração.
A primeira delas se encontra no anexo III, que determina os critérios de avaliação
das obras para os diferentes componentes curriculares. Em texto de introdução, o edital
apresenta uma discussão sobre a situação do público do Ensino Médio como uma
condição juvenil, a qual se acomete uma série de expectativas, envolvendo o que seria
capaz de aferir uma “qualidade” à formação recebida pelos jovens:

40

Sinteticamente, os critérios que tratam do livro do aluno se referem a: (1) utilizar vocabulário científico sem priorizar a memorização
mecânica; (2) considerar as concepções alternativas dos alunos; (3) promover discussões sobre as relações CTSA; (4) apresentar
exercícios e problemas; (5) demonstrar as teorias físicas como construções humanas processuais; (6) apresentar propostas
experimentais de plausível realização em escolas; (7) apresentar propostas de experimentação, de maneira que incentive a investigação
com situações-problema; (8) estimular o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e científica, a partir da leitura de textos
de fontes diversas; (9) apresentar analogias e metáforas de maneira cuidadosa e explicitando seus limites de validade; (10) utilizar
ilustrações de maneira adequada; (11) ter cuidado em abordar situações idealizadas, explicitando os limites das condições de
referência; (12) não apresentar fórmulas como acabadas e sem deduções; (13) apresentar expressões matemáticas acompanhadas por
seus enunciados e condições de produção; (14) trazer enunciados de leis e de teorias com suas condições de utilização e limites; (15)
tratar de forma articulada os conceitos físicos com clara relação, além de introduzir os tópicos conceituais mediante problematizações;
(16) tratar, de forma adequada e pertinente, tópicos usualmente apresentados como pertencentes a Física Moderna e Contemporânea;
e (17) apresentar os conceitos da Física em relação a contextos sócio-cultural-históricos e econômicos ou cotidianos.
41
Paralelamente, os critérios definidos para o livro do professor sinteticamente se referem a: (1) apresentar a Física como uma
disciplina escolar inserida na área das Ciências da Natureza, indicando as relações que ela estabelece com outras disciplinas da área;
(2) apresentar uma proposta didático-pedagógica que contribua na superação de visões empiristas e indutivistas das ciências; (3)
apresentar com clareza a fundamentação teórica que direciona os princípios da obra; (4) demonstrar considerações pertinentes sobre
abordagens didáticas e pedagógicas de forma embasada em pesquisas acadêmicas-científicas; (5) estimular o professor a continuar
sempre desenvolvendo sua própria aprendizagem; (6) propor atividades extras que possibilitem o aprofundamento dos assuntos
presentes no livro do aluno; (7) prover sugestões para a implementação das atividades indicadas no livro do aluno, indicando possíveis
riscos e alternativas para os materiais propostos; (8) trazer sugestões de respostas para as atividades do livro do aluno; e (9) apresentar
referências bibliográficas atualizadas para orientar os professores na utilização do material em sala.
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E o torna objeto de expectativas sociais específicas, a começar pelo papel de
“indicador de qualificação” conferido à escolaridade média por toda uma gama
de trabalhos, ofícios e profissões. Nesse sentido, aqueles conhecimentos que
costumamos definir como “o essencial que um aluno de ensino médio deve
saber” — objeto, por sua vez, de inquietações como as que se manifestam no
ENEM e nos vestibulares — representam uma outra evidência do valor
socialmente atribuído a esse nível de escolarização. (BRASIL, 2013b, p. 37)

Neste sentido, a educação tem um desafio de superar duas tradições do Ensino
Médio: “[...] a preocupação praticamente exclusiva com o prosseguimento nos estudos e,
por consequência, com o sucesso no vestibular” e “[...] o distanciamento crescente das
culturas juvenis e da realidade mais imediata e concreta do aluno, principalmente o de
camadas populares” (BRASIL, 2013b, p. 38). Para tal, e baseado nas DCN (BRASIL,
2012a), o edital aponta o potencial de uma educação integral que contemple a organização
curricular por áreas em um trabalho interdisciplinar e contextualizado.
A segunda é a apresentação dos critérios eliminatórios comuns para todos as áreas,
que contém os mesmos seis apresentados em Brasil (2009b), com a adição de um novo,
situado na quarta posição: respeito à perspectiva interdisciplinar na apresentação e
abordagem dos conteúdos. Integram a este critério três princípios que as obras precisam
atender para não serem excluídas do processo de avaliação: (1) explicitar a perspectiva
interdisciplinar que é explorada na obra; (2) articular conhecimentos da disciplina a qual
o livro representa com conhecimentos de outras disciplinas, tanto da mesma área quanto
de outras; e (3) propor atividades nas quais diferentes disciplinas são articuladas.
A terceira é o retorno da sessão com os critérios eliminatórios referentes a área de
Ciências da Natureza. Essa sessão existia no edital do PNLEM/2009 e deixa de existir no
PNLD/2012, que está organizado apenas nas disciplinas específicas. No PNLD/2015 as
duas formas de apresentar critérios de exclusão estão presentes, sendo que os critérios
específicos da Física são exatamente os mesmos 26 constituintes do edital do
PNLD/2012.
Diferentemente dos critérios das disciplinas, os critérios da área não se dividem
entre os voltados para o livro do professor e do aluno, e no caso das Ciências da Natureza
são definidos em quatro, sintetizados como: (1) utilizar a interdisciplinaridade e a
contextualização como elementos organizadores dos assuntos desenvolvidos nas obras;
(2) trazer uma abordagem integrada dos conteúdos da obra, considerando articulações
com os outros componentes curriculares da área; (3) desenvolver os conteúdos de maneira
contextualizada, considerando as dimensões históricas desses conhecimentos e as
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vivências dos estudantes; e (4) possibilitar contatos com diferentes linguagens e formas
de expressão no desenvolvimento dos conteúdos das disciplinas.
O edital do PNLD/2018 (BRASIL, 2015b), publicado no dia 14 de dezembro de
2015, e com data para entrega dos exemplares finais no dia 30 de maio de 2016,
apresentou pequenas alterações em relação ao edital anterior, o PNLD/2015. Uma delas
se refere ao número de páginas limite, que passou de 320 para 288, em relação ao livro
do aluno, e de 464 para 404, em relação ao livro do professor.
O edital também sinaliza a necessidade das obras serem mediadoras de mudanças
sociais e, portanto, devem passar a: promover positivamente a imagem da mulher na
sociedade; abordar a temática de gênero e o combate à homo e transfobia; proporcionar
debates para a superação de todas as formas de violência; promover a educação e cultura
em direitos humanos; incentivar o respeito e valorização da diversidade; promover
positivamente a imagem de afrodescendentes e dos povos do campo; promover
positivamente a cultura e história afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros; e
abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito e da discriminação racial.
Em relação aos critérios eliminatórios da área de Ciências da Natureza, foi
adicionado um critério em relação aos quatro presentes no edital PNLD/2015, enunciado
como “Orienta a proposta de ensino da área para uma formação humana integral que
considere a diversidade de aspectos sociais e culturais relacionados às juventudes que
frequentam o ensino médio no Brasil.” (BRASIL, 2015b, p. 55). Este critério dialoga com
as discussões, já presentes em Brasil (2013b) e ampliadas em Brasil (2015b), sobre as
populações juvenis, diretamente afetadas pelos livros avaliados pelo programa. Em
relação aos critérios eliminatórios específicos do componente curricular Física, são
mantidos os mesmos 26 presentes em Brasil (2009b; 2013b).

3.2.2 ±2009 a 2018 ±Nível meso
Para representar o nível meso desse período, apresentarei narrativas sistêmicas
sobre os livros aprovados nos editais do PNLD/2012, 2015 e 2018, presentes nos guias
dos livros didáticos enviados para as escolas em 2011, 2014 e 2017 (BRASIL, 2011b;
2014b; 2017b). Nestes anos foram aprovadas, respectivamente, 10, 14 e 12 coleções de
Física, totalizando 36 resenhas.
O PNLD/2012 apresenta uma discussão sobre o amadurecimento dos programas
de livros didáticos governamentais, movimento que acompanha o crescimento do acesso
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ao Ensino Médio e as demandas pela obrigatoriedade desse segmento do ensino. Nesse
sentido, a necessidade de acompanhar as reformulações da educação também está
presente na Física, para que essa disciplina efetive seu papel na consolidação da
cidadania.
A Física escolar deve contemplar, portanto, não só a escolha cuidadosa dos
elementos principais mais importantes, presentes na estrutura conceitual da
Física como uma disciplina científica, uma área do conhecimento
sistematizado, em termos de conceitos e definições, princípios e leis, modelos
e teorias, fenômenos e processos; mas deve também incorporar um tratamento
articulado desses elementos entre si e com outras áreas disciplinares, bem
como com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais,
de modo a propiciar as aprendizagens significativas necessárias aos alunos, e,
assim, contribuir para que o ensino médio efetive sua função como etapa final
da formação educacional básica de todo e qualquer cidadão. (BRASIL, 2011b,
p. 8)

No quadro a seguir, estão compilados os nomes das obras aprovadas no
PNLD/2012, além das editoras responsáveis pela sua produção e os nomes de seus
autores.
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Quadro 4: Obras aprovados no PNLD/2012

Nome da obra

Editora

Autores e autoras

Compreendendo a Física

Ática

Alberto Gaspar

Curso de Física

Scipione

Antônio Máximo Ribeiro da Luz
Beatriz Alvarenga Alvarez

Conexões com a Física

Moderna

Blaidi Sant’anna; Glória Martini
Hugo Carneiro Reis; Walter Spinelli

Ciência e Tecnologia

Moderna

Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto
Ferraro; Paulo Antonio De Toledo Soares

Quanta Física

Pd

Carlos Aparecido Kantor; Lilio Alonso Paoliello
Junior; Luis Carlos de Menezes
Marcelo de Carvalho Bonetti; Osvaldo Canato
Junior; Viviane Moraes Alves

Física

Saraiva

Gualter Jose Biscuola; Ricardo Helou Doca
Newton Vilas Boas

Física Aula por Aula

Ftd

Benigno Barreto Filho; Claúdio Xavier Da Silva

Física e Realidade

Scipione

Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano

Física em Contextos – Pessoal –
Social – Histórico

Ftd Física

Alexander Pogibin; Maurício Pietrocola
Renata De Andrade; Talita Raquel Romero

Física para o Ensino Médio

Saraiva

Luiz Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2011b)

As resenhas desse guia discutem a valorização das iniciativas de integração, como
a interdisciplinaridade, a partir da identificação dessa tendência em algumas obras:
Em vista disso, a obra procura explorar situações que permitem relacionar os
conhecimentos físicos com a produção tecnológica, articulando, em alguns
tópicos, várias áreas de conhecimento, ao abordar as relações entre ciência,
tecnologia e sociedade. (BRASIL, 2011b, p. 47)
A coleção procura realizar uma abordagem dos conteúdos de Física integrada
a várias outras áreas do conhecimento, mediante um tratamento desses
conteúdos articulado a conhecimentos de Biologia, Saúde, Ciências da Terra,
Arte, Geografia, História, Literatura e Matemática. (BRASIL, 2011b, p. 79)
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Elas reforçam a necessidade de que mais obras lidem com a desnaturalização da
compartimentalização dos conhecimentos escolares, pois apenas alguns dos livros
aprovados mobilizam de alguma forma propostas de integração disciplinar.
O guia apresenta de forma positiva a articulação de linguagens alternativas no
Ensino de Física, presente em diversas das obras aprovadas. Uma dessas linguagens
recorrentes nas obras é a projeção de filmes:
Cada uma dessas unidades introdutórias de cada volume contém, ainda, uma
seção, intitulada Vendo a Física com outro olhar, na qual são sugeridos três
filmes para assistir, com a intenção de motivar os alunos, de forma lúdica, a
refletir sobre a importância das relações da ciência com a vida e com a
evolução do conhecimento humano. Em geral, o primeiro propõe uma análise
mais global e aborda questões sobre o desenvolvimento da ciência; o segundo
estimula os alunos a identificarem alguns conceitos físicos que podem ser
associados às cenas; e o último leva a uma análise sobre a utilização dos
conhecimentos científicos apresentados, considerando implicações éticas,
sociais, econômicas e ambientais. (BRASIL, 2011b, p. 67)

Essas linguagens alternativas geralmente são significadas como formas de
estimular a autonomia, o pensamento crítico e a motivação dos alunos no aprendizado da
Física. Ressalto que as resenhas apresentam a necessidade de se ter cuidados com a
flexibilização do uso de uma linguagem mais rigorosa, a fim de se evitar erros advindos
de simplificações e analogias.
É interessante notar também que, apesar de uma das obras estar livre de
estereótipos e preconceitos, uma das resenhas ressalta a necessidade dela se ater com
cautela sobre as representações sociais que apresenta:
As ilustrações são frequentes nesta coleção, apresentam boa qualidade gráfica
e técnica e estão bem articuladas aos textos, favorecendo a contextualização
dos assuntos tratados, tanto histórica como vivencial cotidiana, a integração
com outras áreas de conhecimento e a visualização das aplicações
tecnológicas. Mesmo a coleção estando livre de estereótipos e preconceitos,
poderia retratar, de forma mais equilibrada, a diversidade de gênero e raça,
segundo sua distribuição na população brasileira, e a pluralidade social e
cultural das várias regiões do país. (BRASIL, 2011b, p. 81).

No tocante das competências e habilidades, se mantém a baixa presença de
comentários com relação a essa temática, a não ser principalmente pela resenha de uma
das obras, que tem uma abordagem curricular em espiral. Para o guia, esta obra se
diferencia claramente de suas congêneres, uma vez que em seus princípios fundamentais
preconcebe o desenvolvimento de competências e habilidades, diretamente pautados pela
Matriz do Enem:
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Junto das orientações para cada conjunto de atividades propostas no Livro do
Aluno, o Manual do Professor ainda informa quais as habilidades e
competências estariam sendo contempladas, mediante o seu desenvolvimento.
Isso é feito de forma abreviada, apenas mencionando os códigos com os quais
as mesmas aparecem na Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino
Médio, referente às Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o que evita tornar
o Manual desnecessariamente pesado. (BRASIL, 2011b, p. 55)

É notável que o guia compreende que uma das obras traz uma menor ênfase em
atividades de caráter propedêutico e está diretamente relacionada, em seus fundamentos,
com a matriz de referência de competências e habilidades do Enem (BRASIL, 2009a).
Em relação a contextualização dos conhecimentos da Física, compreendo que as
resenhas evidenciam como as obras se distinguem em dois grupos principais: um
primeiro, em menor frequência, no qual a contextualização acontece principalmente
através de referências do cotidiano e de forma mais integrada aos textos e atividades; e
outro, em maior frequência, que conta principalmente com textos em boxes e marginais
para contextualizar os conteúdos. Nesse segundo grupo, as referências a elementos da
HFC e da abordagem CTS são frequentes, porém são desenvolvidas de maneira
aligeirada. As resenhas discutem como tais perspectivas, integradas de maneira periférica
aos livros, acabam por vezes se limitando a visões da Ciência como uma construção
ingênua e neutra, desenvolvida por cientistas representados por notas biográficas que
simplificam exageradamente a complexidade envolvida na produção científica.
As resenhas discutem também a presença de obras fortemente pautadas na
apresentação dos conceitos físicos em contato direto com as formulações matemáticas,
por vezes alcançando uma profundidade que vai além da usualmente desenvolvida no
Ensino Médio. Elas chegam a apontar que essas obras podem ser bem adaptadas para
propostas educacionais que tenham como objetivo o aprofundamento do conhecimento
científico, e que contem com um maior número de horas dedicadas a Física. Ao mesmo
tempo, indicam a presença de obras com uma grande quantidade de exercícios advindos
de vestibulares, olímpiadas de conhecimento e do Enem. Além de obras mais voltadas ao
estimulo de competências que não se limitam ao estímulo à memorização e execução
mecânica de procedimentos.
No que tange os conteúdos presentes e destacados nos livros, as resenhas
identificam que uma pequena parcela escapa dos conhecimentos usuais da Física do
Ensino Médio. Quando o fazem é a partir da adição de conhecimentos da Física Moderna
e Contemporânea, da Relatividade e da Física Quântica ao rol de conteúdos usuais.
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Esta é uma coleção indicada para aqueles professores que buscam uma
alternativa para a forma pela qual os conteúdos de Física são tradicionalmente
desenvolvidos no ensino médio. Ainda que abranja os programas que constam
de exames vestibulares e de exames nacionais, a sequência e as abordagens
propostas na obra irão requerer, do professor e da escola, uma predisposição
para mudanças, incluindo-se aí mudanças nas interações pedagógicas.
(BRASIL 2011b, p. 58)

O segundo guia de livros abordado para representar o contexto meso do segundo
período é o relativo ao PNLD/2015 (BRASIL, 2014b). Logo na introdução desse
documento é anunciada a evolução na quantidade de obras aprovadas ao longo dos anos,
que passou de um percentual de aprovação de 27%, no PNLEM/2009, para 70%, no
PNLD/2015. Este indício é sinalizado como um amadurecimento da relação do processo
de produção das obras com a proposta do programa governamental.
Além da inclusão dos materiais didáticos digitais, que passam a integrar o edital
do PNLD/2015, o conteúdo das apresentações dos critérios de exclusão e avaliação das
obras se assemelha em grande medida do texto presente no guia de resenhas do
PNLD/2012. Entre as diferenças pontuais identificadas, chama a atenção a inclusão,
dentro do bloco 2 da ficha de avaliação, intitulada “Abordagem teórico-metodológica e
proposta didática”, de um critério que enfatiza a necessidade da obra “respeitar a
perspectiva interdisciplinar na apresentação e abordagem dos conteúdos” (BRASIL,
2014b, p. 21). Para tal, a contextualização e a interdisciplinaridade são indicadas como
elementos para a organização das atividades educacionais propostas nas obras.
No quadro a seguir, apresento os nomes das obras aprovadas no PNLD/2015, além
das editoras responsáveis pela sua produção e os nomes de seus autores.
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Quadro 5: Obras aprovados no PNLD/2015

Nome da obra

Editora

Autores e autoras

Compreendendo a Física

Ática

Alberto Gaspar

Física

Positivo

Alysson Ramos Artuso; Marlon Wrublewski

Física – Conceitos e Contextos:
Pessoal, Social, Histórico

Ftd

Maurício Pietrocola; Alexander Pogibin
Renata de Andrade; Talita Raquel Romero

Física

Ática

José Roberto Castilho Piqueira; Wilson Carron;
José Osvaldo De Souza Guimarães

Física Aula por Aula

Ftd

Claudio Xavier; Benigno Barreto

Física Contexto & Aplicações

Scipione

Antônio Máximo; Beatriz Alvarenga

Física

Ftd

José R. Bonjorno; Clinton M. Ramos
Eduardo P. Prado; Valter Bonjorno
Renato Casemiro; Mariza A. Bonjorno

Física Interação e Tecnologia

Leya

Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano

Física para o Ensino Médio

Saraiva

Luiz Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto

Física

Saraiva

Ricardo Helou Doca; Newton Villas Bôas
Gualter José Biscuola

Quanta Física

Pearson

Carlos Aparecido Kantor; Lilio Alonso Paoliello
Jr.; Luís Carlos De Menezes
Marcelo De Carvalho Bonetti; Osvaldo Canato
Jr.; Viviane Moraes Alves

Ser Protagonista Física

Sm

Angelo Stefanovits

Conexões com a Física

Moderna

Gloria Martini; Walter Spinelli
Hugo Carneiro Reis; Blaidi Sant’anna

Física Ciência e Tecnologia

Moderna

Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto
Ferraro; Paulo Antonio de Toledo Soares
Paulo Cesar Martins Penteado

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2014b)
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As resenhas aparentam ter um aumento na frequência de iniciativas
interdisciplinares nas obras aprovadas no PNLD/2015, no entanto, por vezes, os
conteúdos da Física são apenas colocados em situações interdisciplinares, sem ser tratada
a importância dos conhecimentos de outras disciplinas. Como é possível ver no trecho
“Embora os boxes ‘Física e...’ tenham a pretensão de estabelecer pontes com outras
disciplinas, o vínculo estabelecido é, em geral, apenas descritivo e nem sempre tem
significado real.” (BRASIL, 2014b, p. 95), a integração em algumas situações está
colocada apenas a título descritivo e visual. As resenhas também identificam uma
dinâmica entre o livro do aluno e o manual do professor, na relação com propostas de
integração disciplinar:
Embora a coleção traga propostas de atividades interdisciplinares na
perspectiva de integração de conhecimentos gerais, sua presença ao longo do
livro do aluno é tímida. Isso é compensado no Manual do Professor, que
apresenta uma seção na qual uma proposta metodológica para trabalhos por
projetos interdisciplinares, baseada nas Ilhas Interdisciplinares de
Racionalidade, proposta originalmente por Gerard Fourez, encontra-se muito
bem detalhada. Além da parte comum da proposta que traz um exemplo de
projeto, cujo tema é a redução de consumo na escola, são apresentadas
sugestões e indicações de projetos interdisciplinares específicos para cada uma
das séries. Além de interdisciplinares, esses projetos sugeridos permitem
explorar relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).
São também propícios para a realização de atividades coletivas que favorecem
a aprendizagem de competências necessárias para o trabalho colaborativo.
(BRASIL, 2014b, p. 47)

O guia evidencia uma dinâmica semelhante correlacionada às competências e
habilidades em um dos livros: “O Manual do Professor apresenta-se organizado em: parte
geral (a mesma em todos os volumes) e partes específicas, organizadas por unidade,
contendo, para cada unidade: Matriz Enem ±competências e habilidades privilegiadas
QDXQLGDGH´
(BRASIL, 2014b, p. 41). A resenha evidencia que, para essa obra, assim
como as propostas de integração disciplinar, a expressão de competências e habilidades é
mais explicita no manual do professor do que no livro do aluno.
Assim como nos guias anteriores, a contextualização é a expressão mais citada e
recorrente nas resenhas do PNLD/2015. Elas continuam evidenciando que os livros
apresentam propostas variadas de contextualizar os conhecimentos da Física escolar a fim
de não se limitar a abordagens exclusivamente abstratas. No entanto, a maioria das
resenhas ainda apresenta críticas às abordagens que trazem a contextualização,
principalmente a partir de aspectos históricos da Ciência, de maneira muito periférica,
geralmente em boxes e apêndices:
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A contextualização dos conteúdos, por meio de referências a aspectos do
cotidiano e a produtos tecnológicos, é marcante na obra. Isso se dá
principalmente a partir de leituras apresentadas na introdução dos capítulos ou
presentes em seções complementares ao longo do texto principal. Já a
interdisciplinaridade e a discussão das relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e meio ambiente aparecem com menos destaque. (BRASIL, 2014b,
p. 67)
A preocupação com a contextualização – cotidiana, tecnológica, histórica,
sociocultural, ambiental – dos assuntos abordados é uma das principais
características desta coleção, fazendo-se presente em diversas seções e
viabilizando uma boa articulação entre conhecimentos da Física, aspectos
sociais e vivencias e saberes prévios dos estudantes. (BRASIL, 2014b, p. 57)

É bastante recorrente nas resenhas a constatação que os livros apresentam grandes
seções de exercícios, majoritariamente advindos dos vestibulares e do Enem. No entanto,
tal afirmação geralmente é acompanhada de uma espécie de ressalva, na qual é garantida
que entre estes exercícios também são encontradas atividades menos voltadas ao
formalismo matemático e mais à aspectos conceituais e contextuais. Por outras vezes, a
flexibilização é feita mais em relação a quantidade desses exercícios:
Os exercícios e problemas que compõem as seções Questões comentadas e
Questões propostas mantêm o caráter tradicional de priorizar a aplicação de
fórmulas e conceitos, apresentando questões típicas de vestibulares. Mas não
aparecem em dosagem excessiva a ponto de comprometer a obra como
eminentemente propedêutica. (BRASIL, 2014b, p. 85)

Entretanto, também há obras que as resenhas reconhecem estar mais inclinadas às
abordagens com caráter mais fenomenológico e qualitativo:
A coleção explora uma descrição fenomenológica e qualitativa, sem deixar de
realizar o necessário tratamento matemático. Este é apresentado
adequadamente para possibilitar que o aluno o empregue, sobretudo, nos
exercícios e problemas propostos que solicitam uma resolução matemática.
(BRASIL, 2014b, p. 89)

Em relação aos conteúdos e ao sequenciamento deles, as resenhas mantêm a
constatação que são características pouco transgredidas nos livros, porém, algumas
variações são observadas. Em uma das obras são ressaltadas as conexões feitas entre a
HFC e a FMC, com base na compreensão dos desenvolvimentos tecnológicos. Em outra,
é ressaltado que os conteúdos de mecânica e quantidade de movimento são tratados no
segundo ano, ao invés de no primeiro:
Sua estrutura diferencia-se dos livros didáticos convencionais. Por exemplo,
conteúdos de Física Moderna são tratados ao longo de todos os volumes e os
conceitos de dinâmica antecedem e são privilegiados em relação aos de
cinemática. (BRASIL, 2014b, p. 74).

Apesar de ser reconhecível nas resenhas um aumento da frequência de variações
nos conteúdos usuais da Física escolar, também são presentes críticas às abordagens que
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são feitas deles. Assim como com elementos da HFC e das abordagens CTS, os temas da
FMC por vezes são dispostos à margem nos materiais, como ao final do terceiro volume
ou em boxes.
O guia dos livros didáticos referente ao edital do PNLD/2018 (BRASIL, 2017b),
apresenta uma introdução mais desenvolvida que os seus antecessores, incluindo uma
discussão de cada um dos elementos destacados como fundamentais para as propostas de
ensino de Física. Estes se organizam em cinco: (1) a contextualização; (2) a resolução de
problemas; (3) as atividades experimentais; (4) as atividades investigativas; e (5) a
utilização de recursos computacionais.
Em relação a contextualização, o texto introdutório é categórico ao afirmar que “É
hoje indefensável, na educação básica, o desenvolvimento de um ensino de Física
organizado exclusivamente a partir de seu formalismo” (BRASIL, 2017b, p. 10). A
contextualização é identificada como parte do processo de construir uma formação
significativa para os jovens, que geralmente se aproxima do cotidiano, das tecnologias,
da HC e das relações CTSA. O guia também é enfático em dizer que os contextos
evocados não devem ser articulados apenas para exemplificar as situações, mas compor
um espaço de problematização dos conhecimentos científicos. Nesse sentido, ele afirma
que “Essa perspectiva ainda não encontra presença marcante nas coleções aprovadas,
permanecendo como uma meta a ser alcançada pelo ensino da Física” (BRASIL, 2017b,
p. 11).
Ao abordar a resolução de problemas, o guia define o que considera parte das
práticas necessárias para o desenvolvimento do Ensino Médio:
Como estratégia de ensino, a resolução de problemas deve envolver o
estudante em um processo de reflexão e de tomada de decisões que culmine no
estabelecimento de uma determinada sequência de passos ou etapas. Trata-se,
portanto, de um procedimento diferente daquele utilizado em uma atividade
envolvendo apenas exercícios, na qual o que se observa é o uso de
rotinas/passos automatizados que, por meios ou caminhos habituais, levam à
resolução de situações já conhecidas pelos estudantes. (BRASIL, 2017b, p.
12).

Dessa maneira, a proposta da avaliação das obras é de valorizar as abordagens que
contemplem a resolução de problemas como práticas investigativas e que vão além da
execução mecânica de algoritmos resolutivos. Ela também deve ser considerada como
uma forma de introduzir os temas e conteúdos abordados e não se limitar como atividade
de fixação e reprodução de conhecimentos.
As atividades experimentais são sinalizadas como integrantes importantes de
todos os livros aprovados no PNLD/2018 e que são apresentadas com uma pluralidade de
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finalidades, das quais não se tem o objetivo de discutir qual seja a mais relevante. Elas
são discutidas a partir de diferentes aspectos como propostas de desenvolvimento ativo
de habilidades pelos estudantes. Estas atividades experimentais, quando propostas
adequadamente, estão também inseridas nas atividades investigativas, que compõem o
quarto elemento abordado. O guia discute as atividades investigativas como importantes
no desenvolvimento de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais no Ensino da
Física. É ressaltado que elas podem ser propostas de variadas maneiras, como:
As atividades investigativas podem ser realizadas mediante diferentes
estratégias e recursos: experimentação, resolução de problemas de lápis e
papel, debates coletivos sobre questões sociais controversas, júri simulado,
busca de informações em fontes bibliográficas e midiáticas variadas (comumente chamadas de “pesquisa bibliográfica”), método de projetos, estudos
do meio e atividades de campo, entre outras formas. (BRASIL, 2017b, p. 12).

Por fim, o último elemento é a utilização de recursos computacionais, que apesar
de não ser recente, está ganhando destaque pelo crescimento do acesso aos computadores
e à internet. Neste segmento, a utilização de animações e simulações no ensino da Física
é sinalizada com um grande potencial de envolvimento dos estudantes ao conciliar a
interatividade com os conhecimentos físicos. No entanto, é indicada também a
necessidade de se efetuar tais usos com os devidos cuidados, para não se produzir
confusões entre o que é real e o que é digital, compreendendo as limitações e adaptações
das modelagens e mobilizando conexões com as atividades investigativas reais.
O guia apresenta, antes de trazer o conjunto de resenhas das obras aprovadas, os
critérios de avaliação das obras, que em sua estrutura se mantém de maneira bastante
próxima da presente em Brasil (2014b), porém sem a presença dos critérios referentes as
obras digitais. Também é realizada uma discussão sobre o processo de amadurecimento
do projeto governamental de livros didáticos de Física para o Ensino Médio, indicando
os pontos no quais são identificados avanços mais expressivos e aqueles nos quais há uma
necessidade de maiores desenvolvimentos. Entre os pontos que foi observado maior
necessidade de mudanças, está a conexão com a interdisciplinaridade:
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Por outro lado, uma limitação de praticamente todas as coleções refere-se à
abordagem da interdisciplinaridade. Embora temas interdisciplinares estejam
presentes em todas as coleções aprovadas, verifica-se que a formulação de
propostas de ações interdisciplinares ainda constitui um desafio a ser superado.
Com frequência, nos Livros do Estudante, as ações de caráter interdisciplinar
limitam-se a sugerir que o estudante entre em contato ou questione professores
de outras disciplinas para se informar ou discutir um determinado assunto
relacionado ao que está aprendendo em Física. Há muitas situações em que a
coleção faz uma brevíssima menção ao potencial interdisciplinar de determinado texto ou atividade, com um ícone indicativo constante do Livro do
Estudante e mencionado as áreas envolvidas, tal como: “Interdisciplinaridade
com Biologia e História”. Outras vezes é indicado ao professor, também de
modo passageiro, para que busque realizar um trabalho interdisciplinar com os
colegas de outras disciplinas. (BRASIL, 2017b, p. 29).

O guia mostra que, apesar de terem se tornado cada vez mais presentes as
articulações com outras linguagens no ensino, e que estas muitas vezes trazem
possibilidades de integração com outras disciplinas, de forma geral, ainda se observa forte
resistência por parte dos livros. É discutido que as atividades interdisciplinares plenas
exigem um envolvimento da comunidade escolar de maneira mais intensa e conectada,
pois estudantes, professores e gestores precisam de tempos e espaços para conectar suas
ações de forma efetiva. Dessa maneira, é articulada a compreensão do não avanço da
proposição da integração. Diferentemente, a HC, a contextualização e as práticas
experimentais trazem um amadurecimento no período de quase dez anos de avaliação de
livros de Física, incorporando desenvolvimentos das contribuições do campo acadêmico
da pesquisa sobre o ensino de Física.
Em relação a proposição de exercícios, o guia revela que a concentração de
exercícios voltados para a resolução algébrica se mantém. Apesar de existirem obras com
caráter diferenciado, a tônica da maior parte delas se limita a trazer exercícios com o
propósito de fixação ou que visam o estimulo exclusivamente de operações com fórmulas
e cálculos. Nisso, o guia sugere “[...] ao professor dar mais atenção aos exercícios
propostos que permitem uma superação do ‘algebrismo’, valorizando as questões
conceituais, as questões da natureza não algébrica e os exercícios que trazem situaçõesproblema de fato” (BRASIL, 2017b, p. 30).
No quadro a seguir, estão compilados os nomes das obras aprovadas no
PNLD/2018, além das editoras responsáveis pela sua produção e os nomes de seus
autores.
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Quadro 6: Obras aprovados no PNLD/2018

Nome da obra

Editora

Autores e autoras

Física

Ática

Wilson Carron; Osvaldo Guimarães
José Roberto Piqueira

Compreendendo a Física

Ática

Alberto Gaspar

Física: Contexto & Aplicações

Scipione

Antônio Máximo; Beatriz Alvarenga
Carla Guimarães

Ser Protagonista – Física

Sm

Adriana Benetti Marques Válio; Ana Fukui, Ana
Paula Souza Nani; Bassam Ferdinian
Madson de Melo Molina
Gladstone Alvarenga de Oliveira

Física para o Ensino Médio

Saraiva Educação

Luiz Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto

Física

Saraiva Educação

Gualter Jose Biscuola; Ricardo Helou Doca
Newton Vilas Boas

Física: Interação e Tecnologia

Leya

Aurelio Gonçalves Filho; Carlos Toscano

Física Aula por Aula

Ftd

Benigno Barreto; Claudio Xavier

Física

Ftd

Valter Bonjorno; José R. Bonjorno
Mariza A. Bonjorno; Renato Casemiro
Clinton M. Ramos; Eduardo P. Prado

Física Em Contextos

Editora do Brasil

Alexander Pogibin; Maurício Pietrocola
Renata de Andrade; Talita Raquel Romero

Física – Ciência e Tecnologia

Moderna

Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto
Ferraro; Paulo Antonio de Toledo Soares
Paulo Cesar Martins Penteado

Conexões com a Física

Moderna

Blaidi Sant'anna; Glorinha Martini
Hugo Carneiro Reis; Walter Spinelli

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Brasil (2017b)

O desafio de mobilizar a interdisciplinaridade, segundo as resenhas, continua
sendo parcialmente enfrentado para a maior parte das obras. Enquanto algumas não tem
a intenção de se envolver nele, outras o fazem de maneiras bastante pontuais. Por vezes,
muito centradas nos manuais do professor, ou de forma muito descritiva, em boxes ou
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através de projetos no final de capítulos. No entanto, duas obras são positivamente
reconhecidas como mais bem preparadas na articulação com a interdisciplinaridade:
As seções Integrando, assim como os Projetos Integradores, são esteios
importantes para a promoção de uma abordagem interdisciplinar dos
conteúdos. A primeira tem a finalidade de proporcionar uma visão mais
abrangente de algum assunto estudado na obra, relacionando-o a conceitos de
outras áreas do conhecimento. Já os Projetos Integradores estão presentes na
parte específica do Manual do Professor e, embora ocorram uma única vez em
cada volume, trazem elementos interessantes que podem ser fonte de
motivação para os estudantes. Os projetos são acompanhados de orientações
que auxiliam o professor em sua condução. (BRASIL, 2017b, p. 48)
A contextualização e a interdisciplinaridade são identificadas como elementos
importantes na organização do conteúdo desenvolvido e, nesse sentido, a
coleção introduz, ao longo dos três volumes, diversas estratégias de
contextualização e sugestões de práticas interdisciplinares envolvendo outras
áreas curriculares. As inserções de temas estão presentes no decorrer de alguns
textos e em parte dos exercícios ou das atividades propostas, focalizando a
dimensão histórica do conhecimento, a dimensão vivencial do estudante, ou o
mundo do trabalho. (BRASIL, 2017b, p. 73)

É reconhecida também a preocupação de uma das obras com a pluralidade de
linguagens na construção dos conhecimentos físicos, atrelada ao incentivo a discussões a
partir da exposição de filmes. Segundo a resenha dessa obra, fazem parte integrante da
proposta da obra:
[...] atividades nas quais se estimula o estudante a trabalhar com a oralidade e
a escrita, visando o exercício da defesa de ideias e de pontos de vista com base
na argumentação e na utilização adequada da linguagem. São propostas
entrevistas, elaboração de relatórios, cartazes e outros meios de divulgação de
pesquisa (BRASIL, 2017b, p. 91).

Ao analisar a presença de iniciativas de contextualização nas obras, as resenhas
preservam a tendência encontrada nos guias anteriores. São preservadas as abordagens
orientadas à contextualização de forma abrangente, porém elas se mantêm passíveis de
críticas. Um exemplo pode ser dado relativo à proposta de mobilizar elementos da HC em
prol da contextualização:
A obra traz episódios da História da Ciência como elementos de motivação ou
apoio à construção de conceitos e de situações fenomenológicas e
experimentais que dão suporte aos textos didáticos. Por outro lado, a visão de
ciência presente na coleção é construída a partir de diferentes perspectivas: há
momentos em que os textos e discussões propostas procuram, claramente,
desconstruir uma visão de conhecimento científico como verdade absoluta e
eterna, e do cientista como um ente externo a seu contexto sócio-histórico; em
outros momentos, entretanto, a obra aponta para aspectos que podem levar a
uma compreensão empirista da ciência. A forte presença, ao longo de toda a
coleção, de boxes com biografias de cientistas deve, igualmente, ser abordada
de forma cuidadosa para não reforçar a falsa ideia de que a ciência é construída
por algumas poucas mentes privilegiadas. (BRASIL, 2017b, p. 89)

As estratégias de contextualização com situações vivenciadas pelos estudantes
também são frequentemente presentes:
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A coleção procura tratar os conceitos centrais da Física a partir de
contextualizações, com inserções de aplicações tecnológicas e de situações
vivenciadas pelos estudantes. Essa estratégia é mais presente na abertura das
unidades e capítulos, bem como nas seções Para saber mais. Um exemplo é a
proposta de discussão de hipóteses para a redução de lesões e mortes no
trânsito. (BRASIL, 2017b, p. 94).

A partir da resenha de uma das obras, é evidenciado nela um caráter fortemente
apoiado na problematização dos conhecimentos de maneira contextual, a partir de um
processo de ensino articulado à perspectiva pessoal, social e histórica do conhecimento
físico. Dessa maneira, sendo a contextualização algo abordado, de maneiras diversas, por
todas as obras aprovadas, era de se esperar que essa diversidade também estivesse
refletida na intensidade que tal proposta tem nas obras.
Ao avaliar a dimensão qualitativa/quantitativa das obras, as resenhas mantêm a
tendência apresentada no PNLD/2015, indicando a permanência de muitas obras com alto
caráter quantitativo, O guia inclusive comenta o grande rigor e detalhamento de
expressões matemáticas de uma delas:
Trata-se de uma obra que prioriza conceituar com rigor e profundidade os
conceitos físicos. O formalismo matemático está presente em todos os
capítulos, tanto na dedução das fórmulas, quanto no desenvolvimento das
questões comentadas e nas resoluções dos exercícios propostos (BRASIL,
2017b, p. 62)

Nas demais obras esse caráter, quando existente, é relativizado, assim como no
edital anterior. Frases como “As principais atividades propostas aos estudantes são os
exercícios quantitativos, embora apareçam, de forma pontual, questões abertas e
atividades voltadas ao debate” (BRASIL, 2017b, p. 60) são recorrentes, evidenciando que
a inclinação à abordagens quantitativas é presente, porém usualmente contrastada à
iniciativas mais qualitativas.
As resenhas demonstram que todas as obras aprovadas estão centradas na
organização usual dos conteúdos da Física em nível médio, e a maior parte delas apresenta
também, em diferentes quantidades, elementos da FMC. Uma dessas coleções é
considerada singular, pois contempla “[...] tópicos pouco explorados em obras similares,
especialmente sobre evolução estelar e tecnologias das comunicações” (BRASIL, 2017b,
p. 88). Ademais, a maioria das coleções “[...] caracteriza-se por apresentar um extenso
conjunto de conteúdos desenvolvidos de forma conceitualmente adequada e com
prioridade para o formalismo matemático” (BRASIL, 2017b, p. 40).
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3.2.3 ±2009 a 2018 ±Nível micro
O nível micro do segundo período está representado pelos retratos narrativos de
quatro professores: Profª Curie, Profº Einstein, Profª Meyer e Profº Bohr. Apresentarei
uma breve descrição da formação e atuação desses autores, antes de cada um dos retratos
narrativos.

3.2.3.1 ±Retrato narrativo ±Profª Curie
Profª Curie tem Graduação em Licenciatura em Física, além de Mestrado em
Ensino de Ciências, atuando como professora de Física em nível médio há mais de 20
anos. É autora de livros didáticos desde a segunda metade dos anos da década de 2010. A
seguir, componho o retrato narrativo dela com 15 mônadas, construídas a partir de sua
história de vida narrada.

Mônada C1
Minha geração
Quem me chamou era um menino que estudou comigo, então todo mundo ali se conhecia.
Se você ver a geração mais velha talvez seja diferente... Tinha muita gente com
experiência de sala de aula e que escreveram aqueles livros mais tradicionais... Eles eram
professores de longa data, mas essa turma mais nova varia mais. Por exemplo, tem um
pessoal que estava entre o tradicional e outra coisa, com uma Física voltada para o
cotidiano, e depois vem essa minha geração, que veio quando abriram os primeiros
editais.

Mônada C2
Área muito árdua para se trabalhar
Eu queria fazer Engenharia Naval. O meu pai era engenheiro aeronáutico e eu queria fazer
Engenharia Aeronáutica de qualquer jeito. Na época, o ITA não era aberto para mulheres
ainda e a gente gostava mais de barco do que de avião, então eu queria fazer engenharia,
mas a minha mãe não queria que eu fizesse engenharia de jeito nenhum. Ela nunca me
falou isso, mas ela meio que me proibiu de ir para a Poli, que era onde tinha, então decidi
fazer Física. Só que eu também queria sair de casa, então escolhi fazer Unicamp. Eu
queria mesmo era fazer ciências exatas, mesmo que não soubesse exatamente o que. Hoje
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eu continuo nas Ciências, mas não mais na Física, embora que eu ainda gosto da Física.
Acho que é uma área muito árdua para se trabalhar. Então foi mais uma opção pelas
ciências exatas só mesmo.

Mônada

C3

Artes e a área médica
Nós começamos em um ritmo, mas trabalhar com editora é sempre um inferno, porque
eles sempre diminuem o prazo. Falam que vamos ter até julho para fazer e depois
diminuem para maio. Lembro que nessa época eu passei todos os meus finais de semana
trabalhando durante o sábado. Foi legal, porque, eu não escrevi muitos capítulos, mas eu
sempre gostei de pensar a Física junto de outras coisas, principalmente as Artes e a área
médica. Sempre tive esse viés. Isso foi legal, mas era muito cansativo. Era legal, porque,
eu sempre gostei, e todo mundo sabia, de Matemática. A única vez que eu me senti
balançada de fazer o curso de Física era com a Matemática, era minha paixão. Eu adorava
ficar resolvendo equação, e ainda mais de Mecânica Quântica. Tanto que, nem era
obrigatório, mas acabei fazendo um monte de disciplinas de Mecânica Quântica, porque
eu gostava. Ralei e ralei, e hoje nem sei para que.

Mônada C4
Estava todo mundo nesse universo
Eles me deram o capítulo de Física Quântica para fazer e foi muito legal. Está certo que
eles picotaram o que eu fiz, mas eu me diverti muito fazendo. Então foi isso, tudo meio
por acaso, e estava numa época que todo mundo estava fazendo isso. Também teve um
momento que fui chamada para fazer questões para o Enem e estava todo mundo nesse
universo. Agora trocou o pessoal e nem sei quem está fazendo isso, mas na época era uma
coisa muito localizada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando o nosso livro foi feito,
a primeira versão não passou no PNLD. Foi muito engraçado, porque dava para saber
quem tinha feito a avaliação do livro, eram poucas pessoas envolvidas. Pegaram no nosso
pé por conta da Gravitação e esse é um tema que você pode dar uma ênfase diferente.
Como eles não gostaram muito do que um dos autores fez, não fomos aprovados. Era
onde tinha um pouco mais de coisas diferentes, e por isso não nos aprovaram.
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Mônada C5
Indicavam as pessoas para fazer os livros
O que acontecia é que, nessa época, desde 1998, com o primeiro Enem em diante, que
você tem a definição de Projeto Político Pedagógico que vem do PT, que vem da ala
democrática, ou como se chame nesse país, esse pessoal da USP que fazia Pós-Graduação,
foi todo chamado para fazer assessoria no Ministério da Educação. Então eles fizeram o
Enem, chamavam as pessoas para fazer as provas... Então o que aconteceu. Como eles
tinham essas coisas, as editoras entravam em contato com eles e eles indicavam as pessoas
para fazer os livros. Era meio que assim: teve a turma da USP e o pessoal da UNESP...
Tinha as disputas também dos grupos envolvidos, as vezes entre pessoas ligadas à
Educação ou à Física. As grandes editoras entraram em contato com esse pessoal. Antes
disso, eram outros autores, inclusive autores que davam aulas nos cursinhos, mas a partir
disso entrou o pessoal das universidades mesmo, por conta da mudança dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, que era uma obra do pessoal.

Mônada C6
Fill the blanks
No ano passado, uma outra editora me chamou para trabalhar junto com eles. Eu fui e
participei de dois capítulos, mas falei para eles que já estava bom, que não queria mais
voltar para essa vida. Eles começaram a passar um monte de coisa... Quando você vai
fazer um livro, graças a Deus que você não tem muita liberdade. Eles mandavam um
modelo quase já pronto que você tem x páginas, x caracteres e por aí vai, para preencher.
É tipo aquele exercício fill the blanks. Chegava toda a estrutura pronta e você sabia o
conteúdo que tinha que colocar e você trabalhava ali. Dava trabalho, mas seria muito pior
se você tivesse que fazer esse planejamento todo. Então o que essa outra editora
recentemente fez? No primeiro capítulo ela me mandou tudo arrumadinho para preencher
e no seguinte ela falou para eu fazer. Me recusei. Teria que fazer todo o planejamento e
iria dar muito mais trabalho, então eu não quis. Trabalhar com livro didático e editora é o
pior inferno que existe. Tem gente que sonha em trabalhar em editora, mas eu mesma
nunca mais quero voltar, porque é uma eterna corrida contra o tempo e eles nunca te dão
as condições mínimas. Não digo nem as necessárias, mas as mínimas mesmo. Eu sempre
falo brincando: existem as condições necessárias e suficientes, mas eles não chegam nem
nas mínimas.
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Mônada C7
Instruções
Eu fui conhecer os outros autores depois, mas a gente não interferia no trabalho um do
outro, porque cada um fazia um capítulo diferente, e aí o pessoal da editoria tinha que
harmonizar tudo e eu acho que o trabalho mais difícil era esse. Porque o livro não podia
sair com a cara de cada um de nós. Você tem vários níveis dentro da editora... Tem o editor
de Física, que vai dar uma olhada e depois tem a turma do Português, que vai ver se a
linguagem está toda coerente dentro do livro. Então todo o livro é mandado para um
parecer externo, para as pessoas falarem se está bom ou ruim. Sempre é mandado para
pareceristas externos que fazem uma avaliação daquilo e fazemos correções. Eu até tentei.
A editora mandou para pareceristas externos que deram alguns palpites e nós ajustávamos.
A grande verdade é que quando vinha as correções eu nem olhava muito, pois já estava
tão cheia daquilo tudo que eu simplesmente acatava tudo. Então são vários níveis... Quem
acha que é simples, na verdade não é. Aí tinha o problema das figuras... Você tinha que
escolher as figuras e tem que ser negociado os valores, então nem sempre vem a figura
que você quer. Tem também os assuntos transversais e você tem que contemplar a
diversidade, o país inteiro, por isso tem que pensar na cor das pessoas para não acontecer
que nem nos livros de antigamente, que parecia uma coisa muito europeia e americana.
Tem que parecer uma realidade brasileira. Tudo isso é pensado ao longo do livro, cada
um desses pedaços. Consequentemente vinha as instruções indicando cada coisa.

Mônada C8
Dar a cara da editora
Os autores dividiam o que cada um iria fazer pelos capítulos. Não tinha trabalho coletivo
algum e eu duvido que em algum livro isso aconteça... Pelo menos eu não conheço
nenhum. Mesmo na outra editora que eu trabalhei, eles me falam para fazer tais capítulos
e é tudo resolvido por e-mail. Quando eles percebem que você já tem autonomia então,
eles deixam para você resolver tudo, porque eles precisam de produção. O que eles
precisam? Precisam de exercícios originais e certos textos finalizados, e aí depois você
tem um monte de gente que trabalha na área de Ensino para dar a cara da editora. É isso.
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Mônada C9
O editor foi mandado embora
Na primeira vez do nosso livro no PNLD, ele não passou. Você manda para um parecerista
que é de outra área e não sabe como que ele vai avaliar. Eu sei que na primeira vez ele
não foi aprovado e até o editor foi mandado embora. Foram feitas as correções no edital
seguinte e entramos. Eu mesma não tive que mexer, porque o que deu problema não era
um capítulo meu. Quando vem o parecer do PNLD ele é bem claro “Não foi aprovado
por causa disso”. Então eles foram atrás diretamente do autor dessa parte... Mas não era
algo sério e poderia ter passado de primeira.

Mônada

C10

Absolutamente tudo
A editora nos pedia para colocar os exercícios, porque tínhamos que fazer tudo,
absolutamente tudo. Ainda mais hoje em dia você tem as fontes de exercícios e só precisa
copiar e colar. Não tem que ir lá, procurar a prova do Enem, ir copiando... Pensamos a
figura de abertura, as figuras da unidade... Tudo. Os experimentos, sugestões de livros,
links... É gostoso fazer, principalmente se você tem tempo. Eu curtia e aprendia muito
fazendo. Foi a primeira vez que eu pude falar sobre o que eu curtia. Por exemplo, quando
fui fazer a parte de equilíbrio, eu foquei na parte do corpo humano, porque eu gosto da
Física aplicada a alguma coisa. Então eu falei do corpo humano, das diferenças entre
órteses e próteses, eu curti, mas era a hora que eu pude dar a minha cara, entende? Fiz um
monte de relações com a Arte... No capítulo de Refração, hoje vejo que fui até meio óbvia,
mas coloquei a foto da pintura do Grito. Tinha umas coisas assim. Na parte de visão eu
coloquei a entrevista com um fotógrafo cego... Então eu brincava com essas coisas.
Coloquei Ítalo Calvino no texto e um monte de gente. Pegava esses autores que eu gostava
e ia colocando. Era gostoso... A editora deu bastante liberdade para a gente. Na editora
que eu fui depois eles eram mais duros... Eles estão tentando fazer um livro para concorrer
com o livro didático de Física que mais vende até hoje, que é o livro mais fácil que tem
no mercado.
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Mônada C11
Estamos lá para carregar o piano
O livro em que eu trabalhei primeiro era muito difícil. O nosso editor tinha umaconcepção
que hoje eu acho complicada. Ele falava “Gente, vocês têm que fazer um livropensando
que esse vai ser o único livro de Física que essas pessoas vão ter na vida. Entãotem que ter
tudo!”. Aí hoje, você olha um livro que tem tudo e você não vai querer ler nada, porque
tem tanta coisa... Então era essa a mentalidade, “Pense que esse é o único livro de Física
que essas pessoas vão ter contato, então ele tem que ser completo”. Era um princípio do
editor, por que você acha o que? Quem toma as decisões é o corpo editorial... Os autores,
mesmo, são gado... Estamos lá para carregar o piano.

Mônada C12
Não podemos fazer algo muito diferente
O interesse dos editores e da editora é vender. Se é melhor vender o livro de uma maneira
que agrade o governo, eles entram numa concorrência. Então na verdade é assim. Por
mais que eles mudem os livros, os professores não vão usar. Quando for a hora de
escolher, ele vai pegar o que ele quer e quantos vão escolher o seu livro? Então o que tem
que ser mudado primeiro? Eu não sei. Mas o argumento de que tem que mudar o livro eu
não sei se é válido, porque os professores não vão saber usá-lo. A ideia é que não podemos
fazer algo muito diferente porque eles não vão usar.

Mônada

C13

Conexões interdisciplinares
Na primeira editora, eu até fazia umas conexões interdisciplinares. Acho que, no geral, os
editores gostam disso... Só não dá para o livro inteiro ser interdisciplinar. Dá para fazer
algumas coisas. Na época também era uma coisa valorizada pelo PNLD, ser
interdisciplinar. Mas cada hora é uma coisa. Agora é a questão da representatividade das
minorias. Era na época uma coisa que estava se começando a falar... Existem modinhas e
isso é uma coisa meio esquizofrênica... Do dia para noite, parece que mudou tudo, parece
que não se sabe o que se quer... Existe uma certa coisa de se consolidar primeiro...
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Mônada C14
Fórmula pronta
Eu recebia a fórmula pronta: o que tem que ter na divisão de unidade, na introdução dos
capítulos, quais perguntas tem que ser feitas ou que tipos de perguntas tem que ser feitas,
quais boxes você vai colocar, o número de exercícios e o número de boxes com os seus
nomes, perguntas iniciais, aprofundando os textos, exercícios de vestibular e Enem...
Tudo isso vem pronto e você só completa. E melhor que venha mesmo, se não cada um
faz de um jeito. Não dá para ser de outro jeito. Não dá. Vinha sessões como ‘Ciência tem
História’, ‘Ciência e Tecnologia’, experimentos, nos quais éramos para propor usar
materiais de baixo custo, Enem e vestibular, etc., então vinha pronto.

Mônada C15
Questões do Enem no livro
Nós tínhamos que pegar as questões do Enem para colocar no livro, porque já havia uns
dez anos de questões. Tinha que ter questões do Enem no livro, porque isso contava para
as escolas particulares. Porque tinha questões do Enem e dos vestibulares. Naquele
momento mesmo que Enem não fosse tão importante quanto hoje, como eles queriam
também vender os livros para as escolas particulares e elas estão sempre vendo essas
coisas, não podiam faltar exercícios de vestibular e Enem. Não era tanto pelas escolas
públicas, mas mais pelas escolas particulares. Não se fazia um livro para cada uma delas,
então tinha que ter isso. Se no livro tem falando de materiais de baixo custo, é pensando
na escola pública. O fato de ter exercícios de Enem e dos vestibulares é para atender as
escolas particulares. Tinha esse viés. Eu lembro que quando eu estudava tinha um livro
que era para escola pública e outro para particular, mas hoje isso não se faz mais.

3.2.3.2 ±Retrato narrativo ±Profº Einstein
Profº Einstein tem Graduação em Licenciatura e Bacharelado em Física, além de
Mestrado em História da Ciência, atuando como professor de Física em nível médio há
20 anos. É autor de livros didáticos desde a segunda metade dos anos da década de 2010.
A seguir, apresento o retrato narrativo dele com 18 mônadas, construídas a partir de sua
história de vida narrada.
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Mônada

E1

Meu ponto de virada
Acho que, quando eu era adolescente no Ensino Médio, eu tinha alguma habilidade com
as exatas, nas matérias que envolviam o cálculo e eu gostava bastante. Me divertia de ter
que calcular, encontrar com precisão... E eu conto para todo mundo, que meu ponto de
virada na área de exatas foi que eu morava num lugar muito longe da escola e a condução
naquela época era bem complicada. Tinha que pegar um ônibus, um metrô, e ficava muito
tempo sem fazer nada. E o que eu fazia? É sério mesmo. Eu pegava o livro de Matemática
e fazia a lição de casa no ônibus, e aí eu percebi que eu sempre pulava a parte do texto do
livro didático. Sabe, aquela linguagem “se x pertence aos reais...”? Eu sempre pulava essa
parte e ia fazer os exercícios. Um dia, pensei “Pô, por que eu pulo essa parte? Eu preciso
ler, eu preciso entender, entender isso e é muito difícil, é uma linguagem muito complexa”
e uma hora eu li e entendi. Depois que eu entendi, os exercícios não eram maisdifíceis de
serem resolvidos. Pensei “O segredo está aqui, né?” e foi assim que eu tive uma tendência
a pensar as exatas, mas não era o meu foco. Queria fazer Medicina quandoera adolescente.

Mônada E2
Me apaixonei pela astronomia
Prestei algumas vezes, fiz a segunda fase e eu não entrava. E naquele momento, quando
prestava o vestibular, década de 90, se você escolhesse uma área, a sua segunda opção
não podia ser de outra área, mas a PUC permitiu que eu fizesse esse tipo de escolha. A
primeira opção Medicina e a segunda opção qualquer outra coisa. E aí escolhi a Física
como segunda opção e terceira a Matemática, e eu entrei na Física. Uma saída que eu
tinha para a Medicina é que o curso da PUC em 95 foi o primeiro curso voltado para
Física Médica. E aí foi “Nossa, é isso, minha habilidade com exatas, a ideia de trabalhar
com Medicina, de pensar no próximo, ajudar o próximo, então vou ficar”. E então fiz o
curso, gostei bastante e me formei em quatro anos. Pouca gente conseguiu fazer isso
naquela época e eu consegui. Também fui fazer licenciatura junto e aí eu me vi então,
físico, com ênfase em Física Médica, mas eu não fui atrás da área de Física Médica,
porque no meio do caminho eu conheci e me apaixonei pela astronomia. Então fui fazer
coisas relacionadas a ela.
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Mônada E3
Hipertexto
No quarto ano da faculdade, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então
o que que eu fiz: escrevi sobre raios cósmicos e vou ser muito honesto com você, foi
muito um recorte e cola de textos que eu estava aprendendo. Não tinha acesso amplo a
internet, era difícil. Pegava livros na biblioteca durante minhas férias, lia, grifava tudo e
transpunha para o trabalho. Então o meu trabalho de conclusão de curso foi uma
montagem de textos, até porque a gente não sabia escrever um trabalho de conclusão de
curso, estava aprendendo, e essa foi a minha primeira opção. Mas para a disciplina da
didática, da parte de Licenciatura, eu resolvi fazer “Bom, esse texto é muito complexo e
hermético, então como é que eu traduzo esse texto para alguém do Ensino Médio?” e aí
foi um desafio. Era pegar aquele trabalho e fazer desse trabalho um site com um único
objetivo: que aquele texto se tornasse um hipertexto. Então tudo que pudesse fazer que
aquele texto fosse mais possível de ser entendido para o Ensino Médio, eu fiz. Então tinha
palavras que geravam um click para o glossário, tinha palavras que abriam um hipertexto
com uma explicação mais complexa, tinha textos que levavam para um simulador, então
assim ele virou um hipertexto. E aí isso foi muito legal e me abriu portas.

Mônada E4
Mas não é assim que os autores gostam
Teve um momento em 2010, que eu sai de um colégio que eu amava. Estava há nove
anos, mas houve um problema da direção com a coordenação. Então de um em um os
professores foram mandados embora e quando chegou em 2010 foi a minha vez. Fui
mandado embora no dia 3 de dezembro. Comecei a procurar outras escolas e até consegui
uma escola, mas não consegui mais. E aí apareceu uma vaga para trabalhar dois dias por
semana em uma editora como assistente de edição. Pensei “Assistente de edição? Vou
escrever! É isso que eu quero”. E então eu conheci uma moça lá muito bacana e ela me
deu uma tarefa de verificar as apresentações de Power Point que iriam seguir uma coleção
de Física, então achei sensacional. Era o que eu fazia o dia todo. Por ter essa prática de
professor que usava Power Point, que usava recursos tecnológicos e tal, essas tarefas
chegavam e em uma hora, uma hora e meia eu já tinha resolvido, e ficava meio ocioso lá.
Aí ela falava para mim “Já que você está fazendo isso, eu tenho que fazer exercícios para
uma coleção clássica e tradicional de Física e tem que ser umas atividades para os livros
de exercícios”. Pensei “Vou criar! Que legal!” e comecei a fazer um monte de coisa e
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mandei um pacotão para ela. Ela olhou e falou “Isso é muito bom, mas não tem nada a
ver com o livro...” e eu “Eu sei, esse livro é muito tradicional, muito chato...” e ela “Mas
não é assim que os autores gostam, não é assim que os autores pensam... Mas deixa aí”.
Nesse ínterim, apareceu um colégio que precisava de professor, e em maio fui dar aula
nesse colégio, bem louco. Não devia ter feito isso, mas eu fui. Aceito essas coisas assim.
Então eu sai da editora.

Mônada E5
Eu tinha que fazê-lo passar
Passou um tempo, aquela moça me liga e fala “Eu sai daquela editora e fui para outra”,
até ai “Legal, mas o que você precisa?”, e ela me disse: “Então, nós temos uma coleção
de Física que já tentou ser aprovada no PNLD e não passou duas vezes e nós sentamos
com os autores e entendemos que precisamos de ajuda externa para esse livro entrar, para
tentar de novo. Você precisaria conhecer os autores, ver se você se dá bem com eles para
escrever um livro novo para o PNLD, mas tem chance de aprovar, chance de não aprovar
e acho que você pode fazer a diferença”. E eu pirei quando descobri qual livro que era,
porque eles tinham uma coleção para a escola particular e eu adotava o caderno de
exercícios deles. Eu usava um outro livro mais antigo, de volume único e completava com
exercícios desse outro. Era uma combinação que servia para mim, porque esse volume
único era um livro legal em termo de escrita de texto, era rigoroso, mas um livro de
volume único tem poucos exercícios. Mas esse outro já tinha um volume maior de
exercícios. Falei “Vou conhecer!” e ela já falou como eram autores, deu todo o panorama
do perfil psicológico deles. Eles já eram caras de mais idade. Eu fui lá e eles eram muito
legais, então fui aceito para a equipe. Eles me aceitaram, mas fiquei naquela de “Como é
que vou mexer no texto desses caras? Eles são super famosos e eu vou mexer?”. Nesse
primeiro momento, eu comecei com muito cuidado a mexer no texto dos caras, e de
repente eu me toquei que não. Aquele texto não tinha sido aprovado pelo MEC e não iria
ser aprovado de novo. Eu tinha que fazê-lo passar.

Mônada E6
Eu não posso decepcionar os professores
Um desses autores tem muito tempo de experiência e ele tem muito contato com os
professores. Ele tem um pensamento: “Eu não posso decepcionar os professores que há
tantos anos me seguem nas obras” e tem uma questão do professor de Física, e de outras
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matérias também, que ele tem que ter segurança para trabalhar. O livro didático não muda
em nome dessa segurança. Posso pegar qualquer livro de Física, eu posso falar para você
escolher um conteúdo, você vai falar “Equação de Clapeyron”, e eu posso pegar o volume
2 e abrir. Ou vai estar 5 páginas para frente ou 5 páginas para trás. Nós sabemos onde está
a matéria, de tanto trabalhar com ele. A sequência é a mesma, a ordem é a mesma, não
muda. Não muda por conta dessa coisa de fazer o professor se sentir seguro. Se você
muda um pouquinho o cara não adota o seu livro. Então esse autor tem essa fala muito
forte “Não podemos mudar muito o livro porque o professor vai se sentir inseguro. Ele
tem que abrir e entender que ele vai conseguir dar aquela aula.” Então não tem mudança.
E eu ficava “Meu Deus, tem que mudar, porque o MEC não vai aceitar...”.

Mônada E7
O tom moderno da obra
Bom, a editora quer que o MEC aprove o livro para vender, obviamente. Ela avalia o
relatório do MEC, que tem os erros da obra não aprovada e aponta “Vocês têm que
arrumar isso!”. A minha tarefa era olhar cada um dos itens do MEC para ver se tinha
corrigido, um trabalho bem de item por item mesmo. E eu pensava assim “E o aluno?
Ninguém discute se o aluno vai gostar de estudar com aquele livro, de entender com
aquele livro”. Porque era muito forte mesmo, nas reuniões... Na primeira reunião eu fiquei
mudo, era um pingue pongue: um autor defendendo que o livro não podia mudar e a
editora “Mas para ser aprovado tem o MEC...” e eu ficava pensando “E o aluno?”. Quando
eu entrei para trabalhar com o livro, eu precisava de uma obra que fosse para o professor
se sentir confortável e seguro para dar aula, para o MEC ficar feliz porque tem tudo que
ele quer lá e o aluno tem que aproveitar aquela obra. O livro ficava mais ou menos assim:
os dois autores originais escreveriam, o outro novo iria propor os exercícios e atividades
práticas e eu seria aquele que daria o tom moderno da obra. Então eu escreveria sobre
questões interdisciplinares, Física Moderna e História da Ciência.

Mônada

E8

Jogar o jogo deles
Eu já havia feito o Mestrado naquela época, então precisava fazer assim, em termos
chulos, ou os termos que eles usariam: “Você vai florear o livro, vai deixar o livro mais
com a cara do MEC”. O livro era deles, mas eu colocaria os adornos. Em um primeiro
momento, isso não me incomodou, porque entendi a lógica dos autores. Pensei “Para eu
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entrar, eu preciso jogar o jogo deles”. À medida que fui escrevendo e pontuando, fui
ganhando um pouco mais de força na editora e falando “Nós temos que mudar”.

Mônada E9
É isso que vai fazer a diferença no livro!
Um dos problemas que o MEC fala é que a História da Ciência nos livros é sempre
colocada na última parte dos capítulos, de modo que se o professor não quiser dá-la, ele
não dá. É a segurança do professor. Se tiver no meio, ele vai ter que dar, e vai se apavorar.
Então o que eu vou fazer? Vou mexer nisso, vou começar a quebrar um pouco dessa ideia.
E aí eu quero te contar esse episódio, para te mostrar o que a gente passa como autor. Leis
de Newton. Eu fiz História da Ciência, trabalhei com o século XVI, com Kepler, mas
também com José Goldfarb, que é um cara que gosta muito do Newton, que trabalhou
com Newton durante muito tempo. Então eu li o Principia. Não que eu seja um
especialista nele, mas sei onde estão as coisas nele e falei assim “Eu vou mexer nas Leis
de Newton. Ao invés de falar que vem do Principia, eu vou trazer uma parte do original
e colocar no livro do original. A minha Lei de Newton não vai ser ‘F=m.a’, mas a variação
da quantidade de movimento...”. Porque eu fazia na sala de aula com os alunos isso. A
minha Lei de Newton não é “F=m.a”. Eu chego nisso, mas não apresento assim. Sou uma
pessoa chata, pois se eles tiveram isso no nono ano, então com o Ensino Médio também
vão conseguir. Cada um tem a sua particularidade, e essa é a minha defesa, a História da
Ciência. Escrevi e mandei para a editora. Quando foi feita a primeira vistoria do livro, fui
logo ver o que deu e eles tiraram tudo que eu havia escrito. Tudo. Não havia mais nada
lá. Eu falei para eles “Cadê a parte do Newton!?”, e eles “Não, professor! Nós tiramos! A
assistente de edição retirou”. E eu: “Por que vocês tiraram?”, “Porque a gente não
entendeu e nenhum outro livro tem”. E eu falei: “Mas é isso! É isso que vai fazer a
diferença no livro!”, e eles “Puxa professor, nos desculpa...” e aí voltaram tudo. Então, o
livro avançou com algumas pinceladas de História da Ciência e textos originais de onde
eu dominava, e honestamente, eu não domino muito.

Mônada

E10

Uma vitória pessoal
Acho que isso foi no edital do MEC de 2014 e depois de duas tentativas sem passar o
livro passou. Você vê o parecer do MEC e ele fala várias qualidades do livro e tem “O
que chamou a atenção nesse livro é que ele não trata a História da Ciência como algo
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anexo, mas de forma incorporada no texto...”. Falam do Newton “Não há em nenhuma
outra obra essa abordagem...” e eu fiquei muito feliz. Foi uma vitória pessoal, de eu ter
comprado essa briga, porque achei que tinha que ser assim mesmo. É essa a Educação
que entendo que é importante! E ali eu vi uma coisa, que pode até ser meio egocêntrica,
mas ali eu vi a minha aula, e eu queria ver a minha aula na coleção. A obra era muito
formalizada com os autores antigos, não iria ter eu nela! Mas ali teve, e nisso me deu
orgulho. Eu não sei se é egocêntrico, mas ali estava eu. E foi muito legal. A obra vendeu
bastante, fomos um dos livros mais vendidos daquele PNLD e isso me deu força no grupo
e na editora.

Mônada E11
Abre o livro para fazer exercícios
Para a segunda versão da obra, eu tinha uma tarefa: dar unidade aos três volumes. Os
autores fizeram mudanças pontuais nas obras, sobre o que era necessário mudar. Por
exemplo, o edital do MEC é uma loucura. Todo edital tem regras novas, e geralmente as
regras são para encurtar o livro. Então isso significa retirar coisas, literalmente tirar. Então
por exemplo, imagina que um livro tradicional tem um capítulo para falar de vetores,
adição de vetores, cálculo com vetores, qualquer coisa com vetores. O nosso livro não
tinha, porque optamos por fazer um trabalho dentro de forças, junto de vetores e alguma
coisa pequena dentro do livro do professor, porque não tinha página. O primeiro edital,
vamos supor, tinha 120 páginas por livro. No segundo teria que ter 100, então você tem
que tirar 20 páginas. Você acaba tendo que tirar texto, o que é ruim, tira exercícios, que
para o professor que trabalha com exercícios é ruim... Porque a gente sabe que o professor
que trabalha com o nosso livro dá a aula dele e abre o livro para fazer exercícios. O público
que segue esse livro o segue porque sabe que ele tem exercícios bons. O públicoque segue
esse livro se sente representado nos exercícios, e nem tanto no texto. Nós temosa percepção
que os professores usam muito o livro pelos exercícios, pois no fundo temosos professores
que abrem o livro para fazer exercícios e nos falam “Pô, só tem quatro exercícios, será
que não tem uma lista complementar...” e nós mandamos um arquivo comuma lista com
vários exercícios e eles ficam felizes, mas no fundo é isso.
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Mônada E12
Coloquei o meu coração numa bandeja
Fui responsável também de escrever o livro do professor, e o MEC começa a avaliação
pelo livro do professor. Se já não estiver bom ali ele nem lê o livro texto normal. Então,
sozinho, fui escrever o livro do professor e ali coloquei o meu coração numa bandeja.
Tudo que eu acreditava, pensava e trabalhava com Educação estava ali. Quando eu tinha
umas 20 páginas, mandei para a editora ver e fiquei na apreensão... Invés de chegar o email, tocou o telefone... e ela falou “Estou lendo aqui o livro do professor e sério que você
está escrevendo assim? Porque era isso que a gente queria. Exatamente isso” e eu falei
“O resto está assim, só estou revisando, acertando a ortografia nova...”. Pode parecer
piegas, mas foi isso, sabe quando você põe o coração numa coisa? Era eu ali. Estou
colocando em questionamento tudo o que eu penso sobre Educação, pode julgar. E foi
aprovado. Então quer dizer que eu tinha o aval ali, que estou pensando de acordo com a
tendência daquela época.

Mônada E13
Aplica-se conteúdo e dá-se exercícios
O livro antes era uma versão resumida e reduzida de um livro para o mercado. Com
poucas discussões. É o tradicional “aplica-se conteúdo e dá-se exercícios, aplique-se os
conteúdos e dá-se exercícios, na sequência certa e com ilustrações”. Não tentava dialogar
com as questões interdisciplinares, as questões de cidadania, com questões do dia a dia
do aluno.

Mônada

E14

Parte interdisciplinar
O “Saiba mais sobre” era uma seção do livro para falar mais da parte técnica, de algum
aspecto técnico, da engenharia ou de alguma ferramenta em particular e o “Pensando a
Ciência” era a parte interdisciplinar e o MEC adorou isso. Só que do meu modo de ver, e
nós tínhamos que tirar coisas do livro na segunda versão, que estava muito cheio de coisa.
O que eu fiz: na próxima versão só tem “Pensando Ciências” e seria “Pensando Física e
Biologia”, “Pensando Física e Química” para explicitar para o professor que essa
disciplina dialoga com essa, porque às vezes é interdisciplinar. Mas o professor não
entendia exatamente as matérias envolvidas, porque eu fui fazer diálogo com a Educação
Física, com a Sociologia, com as Artes... A minha esposa fala que eu sou um bom
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professor para quem é de humanas, porque eu faço ligações. Vejo muito filme, leio muito,
então estou sempre citando alguma coisa fora desse eixo científico-tecnológico.
Mônada E15
Mais interessante do que o vestibular da Fuvest
Quando o Enem virou o único acesso às federais, elas devem ter pressionado um pouco
o MEC para ter provas com algum tipo de conteúdo. Teve até um manual que circulou
entre os professores sobre as novas questões do Enem, e como exemplo fizeram uma
questão de ondas dentro do tímpano. É muito legal que essa questão tem um erro, que
eles fazem o nó dentro do canal auditivo e não no final do tímpano. Eu uso como questão
de prova. É errado, mas é legal. Nós temos um pesquisador na área do Ensino de Física
que se opõe fortemente às questões do Enem, mas eu não acho que são de todo o mal.
Entendo esse pesquisador. Não o conheço, mas o respeito e entendo que ele é um cara
muito sábio, que conhece muita Física. Mas eu, do meu modo de ver, penso que o nosso
aluno do Ensino Médio não tem o grau de profundidade que ele pensa que deveria ter.
Não consegue chegar nesse grau de complexidade e de maturidade que tem que ter para
desenvolver e pensar a Ciência desse jeito. Então, dadas as condições de Ensino Médio
atual, da geração que nós temos de alunos, os problemas externos que perpassam a escola,
as questões todas que envolvem o psicológico dos alunos do século XXI, acho que não
conseguem ter essa maturidade, para atingir esse nível discussão. Por mais que algumas
pessoas vejam o Enem com críticas severas, eu acho que a prova atende a uma
necessidade do Ensino Médio. Não vejo com tanto mal, com tanto problema assim. Ainda
acho que quando eles tentam fazer coisas interdisciplinares, acho mais interessante do
que o vestibular da Fuvest, por exemplo. O Enem acaba contribuindo para alguns
objetivos, porque é um exame nacional.

Mônada E16
Isso não tem espaço no Enem
Eu queria entender como demonstrar a Terceira Lei de Kepler, queria saber como é que
ele fez. Mas aí é uma decepção total, porque você abre o livro e não está lá como ele fez,
porque é uma obra de uma vida, e aí que eu entendi. Eu achei que iria pegar esse livro e
ia estar lá, e que ninguém fez isso por algum motivo. Mas aí você vai ver a intenção do
Kepler, era de uma harmonia total, que também é musical. A relação matemática que ele
chega é uma relação que também se dá na música da época. E aí você fala “Nossa, na
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música? E cadê a música na lei?” e não está. Porque a historiografia moderna pegou essas
coisas que não pareciam dar muito certo, esqueceu e fechou. Ai que eu fui falar “Isso sim
faz sentido!” e por isso que a minha esposa fala que eu me dou bem com as humanidades.
Para mim isso era importante: saber como que um cara escrevendo à pena e à luz de vela
pensou “Eu vou olhar para o céu para mostrar que Deus existe e que ele é bom. Que ele
é geômetra, que ele é perfeito na sua sabedoria e no seu amor, mas também na forma de
conceber a sua obra”. Isso não tem espaço no Enem, não tem espaço no vestibular, mas
tem espaço no “Porque eu tenho que estudar isso?”.

Mônada E17
Mais pinceladas minhas
Na primeira versão eu tive um papel de fazer os textos interdisciplinares, Física Moderna
e os textos de abertura, menos nos textos mais formais. O primeiro capítulo, por exemplo,
que conta a história é todo meu. Todo meu, assim, tem mais pinceladas minhas sobre os
textos originais. No segundo eu tive mais coragem de tirar textos velhos e colocar textos
novos, eu tive mais liberdade para isso. Acho que esse foi mais o meu papel, tive mais
chance de criar com o segundo e de criar uma coleção mesmo.

Mônada E18
Questões do Enem resolvidas
Nosso trabalho com essa coleção é atender ao professor, que nos segue há muitos anos,
que tem uma história conosco. Fazer também que o MEC ache que é um bom livro para
ser oferecido às escolas, como referência. E nós temos uma questão com o aluno, o aluno
tem que aprender. E os vestibulares aparecem sim, nós temos uma preocupação com isso,
mas como esse livro é para o ensino público, eu não diria que o foco é 100% nisso. Seria
diferente se nós estivéssemos escrevendo um livro de mercado, para as escolas
particulares. Eu tenho no Facebook uma página para a coleção que eu tentava colocar
questões do Enem resolvidas, mas de uma forma diferente das resoluções dos colégios
particulares tradicionais, estabelecendo diálogos entre a questão a passagens do livro. Era
um trabalho hercúleo e que as vezes não consigo fazer, mas tenho vontade.
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3.2.3.3 ±Retrato narrativo ±Profª Meyer
Profª Meyer tem Graduação, Mestrado e Doutorado em Física, atuando como
professora de Física em nível médio há mais de 10 anos. É autora de livros didáticos desde
2010. A seguir, apresento o retrato narrativo dela com 14 mônadas, construídas a partir
de sua história de vida narrada.

Mônada

M1

Nenhum tipo de orientação
Eu sempre fui muito boa aluna na escola e acho que sempre gostei de aprender as coisas,
saber das coisas, aprender as coisas rapidamente. Embora hoje, como professora, eu vejo
que eu não era uma boa estudante... Eu não era uma aluna super aplicada, mas eu ia bem.
Talvez o tipo de escola de antigamente me favorecia, pois eu podia ser aquela aluna que
não fazia nada e pronto. Eu sempre gostei muito de Matemática, era a matéria que eu
pegava as coisas mais rapidamente. Então quando eu cheguei no terceiro ano, precisava
prestar vestibular, e eu morava em uma cidade do interior e pensei “Bem, eu gosto de
Matemática...”. Só que eu não sabia nada sobre a vida universitária, sobre os cursos
universitários, sobre o que é ser um matemático... Eu não tive nenhum tipo de orientação
vocacional ou visita à universidade, então eu pensava na minha cabeça que os
matemáticos trabalhavam muito sozinhos. Para mim, cada um vivia numa salinha
fechada, falando com ninguém, e naquele momento o que eu queria era mudar de cidade,
ir para uma cidade grande, conhecer pessoas...

Mônada M2
Repertório
Eu pensava mesmo em ir para São Paulo fazer um cursinho, mas de qualquer modo não
podia deixar de prestar vestibular. Então, invés de colocar Matemática, eu coloquei Física.
Eu pensava “Ah, Física usa Matemática...” e minha matéria de Física na escola nunca foi
um curso tão significativo. Estavam lá as equações, o professor as mostrava, nós
substituíamos os valores e nunca discutíamos a Física de verdade. Só que aconteceu que
eu passei no vestibular... E aí fui lá ver o que é esse curso de Física. Ao chegar lá, foi um
choque, porque eu percebia que de uma sala cheia de gente, a maior parte dos alunos já
sabia de outras coisas da Física, além daquela Física da escola. Sabiam muitas coisas de
divulgação científica ou mesmo de ficção científica, mas isso já os ajudava a formular
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perguntas. Eles faziam perguntas para o professor e eu não fazia nem ideia do que eles
estavam perguntando, ou do que o professor estava falando. Para mim é como se fosse
uma aula de grego, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Falavam de revolução
estelar, relatividade... Existiam palavras que eram parte do repertório daquelas pessoas,
mas que para mim não significavam nada. Então fiquei apavorada e decidi que iria prestar
o vestibular outra vez.

Mônada

M3

Pegando gosto por aquilo
Pensava “Isso não é para mim... Estou no lugar errado... Não sei nada disso...”. Então no
final do primeiro ano, eu prestei Jornalismo, pois outra coisa que eu gostava de fazer era
de escrever. Só que isso eu já estava na faculdade, não mais no colégio e Jornalismo é um
curso mais concorrido. Então por pouco eu não passei. Pensei “Bem, então vou tentar
fazer isso funcionar de novo...”. Nisso eu já tinha mais amigos por lá e as conversas
ajudam, essas conversas de bar nas quais você vai aprendendo Física informalmente, vai
pegando gosto por aquilo... Você vai se envolvendo com a coisa sem ser com aquela
formalidade da sala de aula, que para mim não significava nada. Então acabei indo atrás
de uma Iniciação Científica e isso começou a engrenar e a fazer mais sentido, mas só a
partir do segundo ano. Foi assim que eu fui parar na Física.

Mônada

M4

Uma nota no jornal
Depois da Graduação eu fiquei por lá. Fiz o Mestrado, fiz o Doutorado. Pode não parecer
que é relevante, mas entre o Mestrado e o Doutorado eu tive três filhos, então para quem
está na pesquisa isso é algo que impacta. Então o que aconteceu foi muito engraçado...
Quando eu terminei o meu Doutorado, que eu defendi no último prazo que dava, pois tive
que interromper o meu Doutorado por dois períodos, que foi quando nasceram as minhas
filhas mais novas... Já te falei que eu sou do interior. Então, o meu tio que é lá da cidade,
colocou uma nota no jornal falando de mim, que eu tinha terminado o Doutorado e assim
assado, e ainda com uma foto minha! Eu queria matar ele... Só que lá tem uma escola,
que existe até hoje, e que tenho o maior carinho por ela. Ela é mais afastada da cidade,
tem um rio que corta a escola... Ela tem um ensino muito pautado no meio ambiente e nas
relações humanas, é muito legal. A dona dessa escola estava procurando um professor de
Física e leu aquilo no jornal, então ela ligou para a minha mãe e falou comigo.
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Coincidentemente, naquela época eu estava voltando para a cidade, e eu tinha acabado de
terminar o Doutorado em dezembro e na minha cabeça era “Um mês de férias! Vou sentar
e começar a preparar um projeto de pós-doc...” só que então eu aceitei conhecer a escola.

Mônada

M5

Tudo teria feito sentido
Fui lá e aquele espaço era lindo... Quando ela foi me mostrar o material que usavam, vi
que era de uma rede terceirizada, que tanto tinha escolas próprias quanto vendia sistemas
de ensino. Então eles usavam esse material, que foi de certa forma a semente dos livros
didáticos que participei depois. Eles eram divididos em ciclos e ela começou a me mostrar
“Olha, aqui nós temos esses fascículos de Física” e logo de cara eu percebi que eles eram
um material diferente. Era organizado em ‘Mundo da energia’, depois ‘Os astros e o
cosmos’, e comecei a folhear e ver que tinha dedo de referências importantes da área do
Ensino de Física e pensava “Nossa, se eu tivesse aprendido Física assim, tudo teria feito
sentido lá no começo do meu curso, não teria ficado perdida”. Então falei “Legal, mas e
aí?” e ela respondeu “Você gostou? Quer vir trabalhar aqui?”, só que perguntei “Você
quer correr esse risco? Eu não sou professora, nunca dei aula, não sei nada sobre isso” e
ela aceitou me receber.

Mônada M6
A Física já era ensinada de um jeito diferente
Foi um negócio que eu me senti em casa naquela escola... Às vezes talvez eu exagerasse
um pouco na formalidade matemática ou no começo minha lousa era muito bagunçada,
então isso são coisas que eu fui aprendendo... Tanto com os alunos que iam me dando
feedback, quanto com essa coordenadora, quanto com coisas que eu ia lendo, com uma
linguagem que era mais adequada para os alunos. Mas o que eu acho que eu tive sorte é
que nessa escola a Física já era ensinada de um jeito diferente. Eu usava esse material que
é diferenciado, tinha muito trabalho em grupo e muita coisa que não era a sequência
tradicional. A abordagem não era a abordagem tradicional, era muito mais pautada em
situações que faziam sentido para os alunos, situações ligadas ao dia a dia ou com o
contexto que fazia sentido, muitas atividades práticas... Então eu acho que isso também
foi favorável, porque eu não tive que reaprender a ser professora. Imagino que alguns
professores dão aulas super tradicionais e, de repente, se vêm em uma escola que quer
promover mudanças. Nesse caso, é muito mais difícil você mudar quem já está
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acostumado a fazer as coisas de um jeito, do que quem não sabia nada e estava lá querendo
aprender tudo.

Mônada M7
Uma boa usuária dessa metodologia
Os tais fascículos eram escritos por um autor da área de Ensino de Física e por outros
professores, e eram um material muito diferente, eu diria muito inovador. Muitos
professores tinham até dificuldade em usá-lo. Então os assessores da editora que
visitavam as escolas viam que isso devia ser usado assim, assado, mas às vezes o que os
professores faziam: se precisam dar um tópico, por exemplo, movimento, eles davam
todas as equações do movimento uniformemente variado e lista de exercício. Não
conseguiam usar o material seguindo a proposta. Mas como eu comecei sem esses vícios,
eu acho que me tornei uma boa usuária dessa metodologia. Ainda mais, como estava dois,
três dias por semana em São Paulo, às vezes eu ia me encontrar com o autor do material
e perguntava alguma coisa com ele, trocava umas ideias. Então ele me conhecia e sabia
que eu estava usando esse material na minha escola. Nesse meio tempo, a editora o
procurou e aos outros autores que tinham escrito com ele, para que reformulassem o
material. Eu não me lembro se já era para o PNLD ou se já teve alguma reformulação
antes disso, mas enfim, eles precisavam mexer um pouco naquilo, atualizar e etc. Então
eles me chamaram para ajudar em algumas coisas, como algumas atividades que eu sabia
como fazer, algumas eu tinha incrementado um pouco. Só que no fim eu fui colocando
tanto a mão na massa naquilo, participando tanto dessa reelaboração, que eles me
integraram como autora. Então passou a ter um autor a mais do que aquela equipe que já
estava. O primeiro material que foi a semente disso tudo eu não participei. Eu entrei
depois.

Mônada M8
Na essência da coisa
A editora deu bastante liberdade para a gente, mas tinha certa influência. Tinha alguma
coisa assim, tipo o nome das sessões, a gente tinha que obedecer a uma certa estrutura.
Tinha que ter um certo número de problemas no final e que estivessem ligados aos
vestibulares, por exemplo. Existia um layout que tínhamos que seguir, mas era essa coisa
de estar dividido por temas. Eu não sei se você sabe como é que é estrutura dessa coleção,
mas são três volumes, cada um com duas unidades que estão baseadas em contextos
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específicos. A gente não começa com cinemática, e sim mostrando para o aluno a Física
como um todo, então tem um pouco de eletricidade, um pouco de termodinâmica, um
pouco de mecânica, mas de modo que as coisas se interconectam porque o tema gerador
ali é Energia, e aí ela passa por todas as áreas da Física. Então é legal porque o aluno
começa a ver a Física como um todo. Às vezes tinha uns boxes que eram de biografias,
que era um negócio que a gente não tinha antes, aí nessa coleção tinha só para ficar
parecida com as outras coleções da editora. Mas assim, na essência da coisa eles nunca
interferiram.

Mônada M9
Uma questão de mercado
Tem toda uma sequência de como as coisas foram acontecendo... Aquela escola começou
como uma escola inovadora e que tinha um material muito bacana, muito bem pensado e
que serviu para ela durante um certo período, a ponto de a editora identificar aquele
material como um potencial material para PNLD, então pensaram assim “Isso foi feito
para a escola, mas serve para o PNLD”. Aí a editora já tinha nesse momento uma obra
que foi aprovada para o PNLD e a escola começou a mudar, começou a ficar uma escola
menos progressista e um pouco mais tradicional, mas a editora já tinha o material para o
PNLD. Então por que que eles iriam fazer um material para a escola, se agora eles eram
meio que fornecedores para o governo? Não foi assim que a editora planejou isso, “Que
agora a gente quer PNLD”, mas era uma questão de mercado. O número de unidades que
eles vendem para o PNLD é infinitamente superior ao número que eles vendem para
escola, embora o preço por livro para escola seja maior do que o que eles conseguem para
o governo, mas na hora que você multiplica isso por milhares...

Mônada M10
A gente dialogou muito com o Enem
Tinha por exemplo os PCNs, que era um pouco de como nós balizamos o modelo a ser
reproduzido no livro... Como não entramos nesse último, não havia ainda essa discussão
de Novo Ensino Médio. O que tinha de documento na época eram os PCNs, então era
claro que a gente se pautou nisso... Era um documento que a gente sempre consultava e
dialogava. O Enem também... Estava aumentando todo ano o número de alunos que fazia
o Enem por ano, então incorporamos muitas questões do Enem. Eu acho que essa coleção
tem muito a cara do Enem, porque imagina, nós ficamos metade do primeiro ano falando
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de energia. E a prova do Enem tem muito isso, de trazer questões contextualizadas e que
trazem problemas reais e que muitas vezes estão relacionados com energia. Então acho
que a gente dialogou muito com o Enem. Nessa segunda reformulação a gente atualizou
essas questões extras que tinha no final e que muitas vinham do Enem.

Mônada M11
A mesma cabeça por trás
Não que a gente tenha feito um livro para atender o Enem. Não. Eu acho que as coisas
casaram, mas não foi assim. Por outro lado, se você pensar lá atrás, esses temas geradores
tem muito a ver com o que um dos autores acreditava, e ele era o chefe da equipe que
escreveu esse material. Além disso, ele também estava envolvido na elaboração do Enem
quando tudo isso começou... Então as coisas se casam por que, de certa forma, tem a
mesma cabeça por trás. Mas não que nós falássemos “A gente precisa fazer isso porque
tem que atender ao Enem”, não, a gente pensava “Nossa, esse material é tão bacana que
tem tudo a ver com o que o Enem cobra dos alunos hoje em dia”.

Mônada M12
Se fosse hoje em dia ia ser ainda maior
Alguns alunos já faziam o Enem nessa escola. Aliás, ela começou a mudar e querer que
os alunos ficassem mais focados nessas coisas de vestibular e Enem porque eles
começaram a divulgar, classificar e ranquear as escolas pela nota do Enem. A escola
queria ter uma boa nota e achava que era assim que ia conseguir uma boa nota. Então é
claro que começou a haver uma pressão para que os alunos tivessem uma boa pontuação,
para que a escola aparecesse bem no ranking e para que a escola crescesse. Também não
eram todas as universidades que aceitavam o Enem... É mais recente essa coisa de que
todas as federais usam o Enem e que uma certa porcentagem das vagas para a Unicamp e
da USP podem ser acessadas pela via do Enem também. Então eu acho que naquele ponto
já existia uma cobrança, mas se fosse hoje em dia ia ser ainda maior.

Mônada

M13

Esse tipo de questão
O preparo para o vestibular e para o Enem não era o mais importante, embora a gente
tenha incluído em todos os capítulos questões de vestibulares ou do Enem que julgamos
serem adequadas. Eram questões que principalmente tinha um contexto, que conversavam
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com aqueles conceitos... Então a gente evitou colocar coisas muito como “Um ponto
material lançado com velocidade inicial...”. Nós buscamos coisas que faziam sentido para
o aluno e que são questões que estão nos vestibulares de verdade, porque eu acho que
muitos dos vestibulares tem mudado para melhor. Digo, no sentido de ter questões mais
contextualizadas, que sejam mais significativas, que às vezes tem duas áreas da Física
que conversem em uma mesma questão, ou que seja uma questão mais interdisciplinar...
Então esse tipo de questão são as questões que a gente preferencialmente incluiu lá.
Embora eu acho que tem uma parte que eles contrataram outras pessoas para juntar
questões e colocar no livro e fazer gabarito, então também tem coisas que nós não
escolhemos. Porque não tínhamos muito tempo e era um negócio mais simples de fazer.
Mas as que nós fizemos, tivemos esse cuidado.

Mônada M14
Ter isso no meu currículo me ajudou
Trabalhar no livro me ajudou muito a me organizar, as sequências didáticas, as
atividades... Se eu estava começando a ser professora, certamente isso foi incrível. Eu
realmente aprendi muito com isso. Com certeza me tornei uma professora muito melhor
em termos de conhecimento profundo dos conceitos e também em como abordar estes
conceitos com os alunos. Então acho que foi tanto um conhecimento teórico, quanto um
conhecimento prático, porque as duas coisas têm que vir juntas ali. Outra coisa que me
ajudou muito foi no meu currículo, porque aí muitas portas se abrem. Hoje em dia eu
trabalho em uma outra escola internacional que chegou em São Paulo há pouco tempo.
Essa escola no ano passado contratou por volta de 80 professores e eles receberam 9000
aplicações, então era um negócio realmente muito concorrido. Certamente ter isso no meu
currículo me ajudou a ter sido selecionada. Então se você pensar onde eu estou hoje, tem
a ver comigo ter passado por isso antes.

3.2.3.4 ±Retrato narrativo ±Profº Bohr
Profº Bohr tem Graduação em Física e Mestrado em Educação, atuando como
professor de Física em nível médio há mais de 10 anos. É autor de livros didáticos desde
a segunda metade da década de 2010. A seguir, apresento o retrato narrativo dele com 18
mônadas, construídas a partir de sua história de vida narrada.
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Mônada B1
Fazer questões
Tudo começou por conta de um colega professor, que foi trabalhar numa editora e me
convidou. Quando abriu uma vaga para fazer um serviço terceirizado, uma leitura crítica
de um material, ele falou comigo e eu fui fazer. Logo depois abriu uma vaga para trabalhar
interno na editora. Participei do processo seletivo e fui selecionado. Porque, no fundo,
são poucos os físicos formados e eles queriam um professor de Física. O anterior estava
deixando e eles precisavam de alguém para substituir... Não, isso foi depois... Ele saiu
quando eu passei de editor assistente para editor de conteúdo. Quando entrei eles estavam
ampliando a equipe e precisando de mais gente. Quando o outro saiu eu mudei de cargo
e aí eu deixei as minhas aulas. A carga horária ficou incompatível para mim e eu deixei
as aulas do Ensino Médio, mas não deixei as aulas do Ensino Superior. Eu comecei como
editor assistente, função na qual eu basicamente tinha que fazer questões para alguns
materiais da editora. Por exemplo, eles tinham um portal no qual os alunos faziam um
simulado Enem, então eu fazia as questões para esse simulado Enem. Tinha um portal
com as resoluções de vestibulares, então eu precisava resolver as questões de vestibulares
do Brasil inteiro.

Mônada B2
Tênis
E aí começou o PNLD e eles me convidam para a edição de 2012, para fazer os textos de
apoio de um livro. Veja que loucura que é o mercado editorial, porque os editais saem
algo como no máximo 6 meses antes da entrega, os mais antigos saiam 3 meses antes da
data de entrega. E aí eles contrataram alguém e falaram “Tem um negócio para a gente
entrar, vamos fazer um livro! Mas a gente tem 3 meses... Contratamos alguém para
escrever o texto principal, alguém para fazer as questões, outro faz os boxes...” e eu fui o
cara para fazer os boxes. Era uma loucura. Tinha um editor responsável que encomendava
as coisas para gente, terceirizando tudo. Não dá para fazer com a equipe de dentro, porque
já tinha todas as demandas dos materiais do sistema de ensino. Ele falou para mim
“Escreve isso aqui para a gente, na parte de cinemática, escreve um box sobre tênis...”.
Esse era o meu comando, ‘escrever um box sobre tênis em uma página, cinemática’,
beleza. Eu não sei o que que está sendo tratado, eu não sei o que vai vir antes da seção ou
depois ou o que vai ter de exercício, eu também não sei. É uma loucura. Então escrevi um
texto sobre tênis e falei das câmeras que estavam sendo desenvolvidas, e já existia no
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jogo de tênis naquela época, para saber se a bolinha caia fora ou na linha e como eram
usados modelos matemáticos, baseados nas equações da cinemática, para isso. Mandei
para o editor e ele falou “Ah, legal, mas eu tinha pensado em corrida, tênis de corrida com
amortecimento... Mas está legal, vamos deixar esse mesmo...”.

Mônada B3
Ela só reage
Era esse o nível de organização para produzir o material, e ainda é. ‘Ainda é’ é injusto de
minha parte, mas as coisas são feitas por um processo, que não é que seja amador, mas
todas as etapas do processo te exigem que ou será assim, separando o material entre várias
pessoas que nunca se falam, ou não será feito, porque o tempo é muito curto. Ou o livro
vai ser feito desse jeito para o PNLD, ou ele não vai ser feito. E aí você pode pensar “Mas
o livro podia ter começado a ser feito antes né...”. Só que a editora não está tão interessada
em projetar o que vai acontecer diante das instabilidades do governo. Ela não pode
começar um livro antes e daqui a três anos muda o governo e ele anuncia que não vai mais
fazer PNLD. A editora faz o que com todo o gasto que ela teve? Um livro custa emmédia,
por coleção, algo como 500 mil reais. Ela vai assumir o prejuízo de 500 mil reais de uma
coleção? É óbvio que não. E pior, ela vai fazer 10 coleções, uma para cada disciplina.
Então a editora só reage ao que está acontecendo, ao que está no edital. Mesmo assim,
quando ela tenta uma organização melhor e se antecipa a alguma coisa, e sai o edital
diferente do esperado, ela ainda tem um monte de problema.

Mônada B4
Do ponto de vista dos negócios
Retomando, o PNLD de 2012 tinha sido essa bagunça de produção separada e
desorganizada e não fomos aprovados... A gente nem sabia dele até começar a escrever
uma coleção de 3 séries em 3 meses e não tinha nenhuma chance de dar certo. Mas nos
deu experiência. Aí falamos em fazer um negócio mais direito para o PNLD de 2015,
mais organizado. Começamos a planejar antes e eu comecei a escrever antes, como autor,
para que quando o edital fosse publicado, já estaria tudo certo. Quando saiu o edital, nós
já estávamos com o volume 1 todo produzido e diagramado. O volume 2 todo escrito, já
passado por leitura crítica, conferência de gabarito, edição feita. Estava em fase de
produção de fotos, ilustração e diagramação. O volume 3 só que ainda estava sendo
escrito. O volume 1 tinha ficado com 420 páginas, dentro daquela média que nós
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havíamos projetado. Quando saiu o edital, tinha uma novidade: pela primeira vez tinha
um limite de páginas e esse limite seria de 320. Tínhamos que cortar 100 páginas, só que
não é fácil fazer isso. Então a editora não vai mais antecipar... Ela antecipou um volume
e teve que retrabalhar todo esse volume. Do ponto de vista dos negócios não é interessante
para a editora antecipar.

Mônada

B5

Embora isso machuque você
Quando você tem uma obra aprovada, as portas se abrem. Comecei a receber convites
para escrever para outras editoras também, escrevi materiais para Ensino Fundamental,
anos iniciais e anos finais, mas o inverso também acontece. No PNLD 2018 também teve
um novo limite de número de páginas e novamente foi necessário cortar coisas do livro
didático. Refizemos todo o processo editorial e foi um processo um pouco mais turbulento
e que terceirizava em São Paulo, mas nós, os autores, estávamos em Curitiba. E aí o livro
foi reprovado. O curioso é que ele foi reprovado, mas 85% do que eles disseram que o
livro tinha de problemas já estava no anterior, que foi aprovado. Três anos antes o livro
tinha passagens que estavam corretas, não foram mudadas, e se tornaram incorretas. Isso
acontece porque você tem um corpo de avaliadores que é sorteado para cada livro, então
os dois que avaliaram antes acharam que aqueles não eram problemas, mas os dois que
avaliaram depois disseram que eram. É claro que a obra tinha alguns problemas, embora
isso machuque você.

Mônada B6
As portas se fecham de novo
Te dou um exemplo de problema: falávamos sobre a expansão do universo e fazíamos
uma ilustração para funcionar como uma analogia e tentamos explicar os limites dessa
analogia. Havia um balão com as bolinhas pintadas para simbolizar as galáxias. Quando
você enche o balão as galáxias se afastam umas das outras e a gente fala do Efeito
Doppler, expansão do universo, Big Bang, o Hubble, enfim. E aí o avaliador fala “Não, a
imagem está errada, porque quando você pinta as bolinhas na bexiga e assopra, as
bolinhas aumentam de tamanho e as galáxias não aumentam de tamanho” e eu penso “É
verdade! Você está certo!”. Mas poderia ter sido classificado como um erro pontual e não
conceitual. Foi rigoroso demais... Mas é verdade, estava errado. Aí você abre um outro
livro de Física, de um autor que eu admiro o trabalho, que é uma pessoa também com
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pesquisa na área de Educação. Você não consegue inovar tanto no material didático e
fazer ele ser adotado, mas esse tem uma proposta razoavelmente inovadora. Escolhi o
livro dele, chega para mim na escola, legal, vou ver a introdução, o que tem lá? A imagem
da bexiga com as bolinhas pintadas. Não é porque o livro dele está errado que o meu
também poderia estar e ser aprovado como o dele foi, mas esses problemas de avaliação
te machucam. O sistema de avaliação é tão falho que o mesmo erro que enxergam no
meu, não enxergam no dele. E daí quando você tem a obra reprovada, as portas se fecham
de novo, então eu não vou escrever mais livros para o PNLD 2021 por conta disso.

Mônada B7
Eu que escolhi os editores
Nós dividíamos o trabalho e então liámos a produção um do outro, só que eu era o único
editor de Física e não podia editar a minha própria obra. Como editor de Física, era minha
responsabilidade de contratar terceirizados para trabalhar conosco, então eu que escolhi
os editores. Na conversa com editores eu acabo tendo muita liberdade, porque do ponto
de vista deles, eu sou o autor que eles precisam criticar e rodar, mas eu também sou o
empregador que forneceu aquele trabalho para ele. Assim eu acabei tendo uma liberdade
que na relação com os editores foi muito tranquila, porque foi muito profissional, ainda
que com um aparente conflito de interesses. Mas não acho que eles deixaram de criticar
por isso. Consegui buscar pessoas com o perfil que eu queria, então, por exemplo, o
primeiro editor é um cara que tem o perfil de quem trabalha no mercado editorial, mas
também de quem tem conhecimento e experiência como professor com conhecimento da
academia. Isto também é importante, porque o que está sendo discutido na academia vai
ser avaliado no PNLD.

Mônada B8
O que está aparecendo na academia
O problema é que precisávamos reduzir várias páginas, então era “Vamos tirar
capacitores, quase o capítulo inteiro. Pô, mas era tão legal discutir a moda e o papel da
fotografia na sociedade a partir de capacitores... Não dá mais. Corta. Corta a discussão
sobre base de Alcântara, Força Centrípeta... O livro só tem que caber no limite de páginas.
Temos dois meses para terminar e tem que reduzir 100 páginas”. Então nós tentávamos
ganhar algumas coisas e atender o edital, protagonismo juvenil, colocar mais os jovens,
chamar mais a atenção para ambientes não urbanos, falar mais da situação do campo, falar
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mais de indígenas, falar mais das mulheres... Você vai aprendendo também. As temáticas
vão se desenvolvendo, o que está em voga. Não no sentido ruim de modinha, mas o que
está aparecendo na academia e que precisamos procurar incorporar no material didático.
Só que isso é feito de uma maneira inadequada no processo de produção editorial. Não
dá para começar o material didático inteiro com base nessas novas ideias porque não dá
tempo. Temos que incorporar aos poucos, ao que já existe e é um pouco isso que eu falei
de que se está copiando os materiais de 20 anos atrás...

Mônada B9
Janela de possibilidades
Não é um escritor que muda as obras. Poderia ser falado “Nesse livro não tem mulher,
então vamos reprovar todos que não tem mulher” e aí vai reprovar todo mundo do PNLD
2012 e 2015. Mas se você foi aprovado, então no próximo ciclo não vai mudar muito.
Não vai mudar todo um livro, por uma perspectiva, por exemplo, feminista, e correr o
risco de ser reprovado. Só vai mudar o que o edital pedir e, ainda assim, colocar umas
pílulas para dizer que atende ao edital. Não vai ser o livro todo nessa nova concepção, é
um boxe ali, outro exercício lá. As inovações de fato surgem quando um livro é feito do
zero.

Mônada

B10

Posição confortável
Eu não sentia os vestibulares como uma fonte de pressão, porque eu estava em uma
posição confortável de ser o responsável pela Física na editora e, ao mesmo tempo, ser o
autor, então o pensamento da editora e do autor estavam alinhados. Mas se fosse outro,
eu provavelmente teria essa pressão. Porque você quer que o livro venda. Existe sempre
na editora um conflito entre o setor pedagógico e o setor comercial. Porque o setor
comercial quer que o livro venda. O que o livro precisa para vender? Eles fazem as
pesquisas internas, ou nem sempre fazem pesquisa, é mais de conhecimentos prévios e de
senso comum: o livro tem que ter exercício de vestibular para vender. Quando falamos
com os professores eles dizem que sim mesmo, não está errado esse senso comum. Então
vamos colocar um monte de exercícios de vestibular do livro e aí se falaria “Pô, mas eu
queria fazer um ensino de Física para as pessoas aprenderem...”, mas não, o livro vai ser
para o vestibular ou para o Enem, que virou um uma porta de acesso ao Ensino Superior.
Poderia se dizer “... eu quero fazer um livro do que eu acho importante Ensinar de Física
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e não para passar nos vestibulares. O vestibular já tem um monte de limitação, como por
exemplo ser de questões de múltipla escolha, que conseguem cobrar um tipo de
conhecimento, e eu quero ensinar muito mais coisa...” e eles responderiam “Pois isso não
vai vender. O que faz vender é ter na capa ‘200 exercícios de vestibular’” e talvez eles
não estejam totalmente enganados. Eu não passei por essa pressão porque as decisões
sobre material didático dentro daquela editora, quem tinha conhecimento na parte de
Física, a responsabilidade por isso, era eu. Então eu estava numa posição confortável.
Relativamente confortável. Lógico que o marketing me pedia isso, só que aí era um debate
quase do mesmo nível hierárquico na empresa. Se eu não estava no mesmo nível, eu
estava um pouquinho abaixo, mas se estivesse fora, como autor, eles diriam “Faz assim,
ou vamos contratar um autor que faz o que queremos, o que precisamos”.

Mônada

B11

Meus subterfúgios
Eu tinha força para defender o lado pedagógico que eu acreditava, mas também tem outros
lados pedagógicos. Eu tinha maneiras de conseguir, meus subterfúgios... Falava “Vamos
fazer isso sim... Pode deixar que todo o capítulo vai ter questão de vestibular...” e aí eu
colocava uma. Tinha. O cara do marketing não vai ler o livro ou ficar contando... Ele vai
fazer propaganda “Todo capítulo tem questão de vestibular!” e tem mesmo.

Mônada B12
Eu parei de ver o Enem
O Enem traz coisas boas, interdisciplinaridade, contextualização, uma tentativa de
integração... Pelo menos um discurso de integração, de interdisciplinaridade, mas se a
gente for se basear nele para montar uma sequência de conteúdos ou uma base curricular,
em Física, a gente não vai ter Física Moderna então? Vamos ter 80% do livro de Energia,
Potência elétrica e Máquinas Térmicas. Lá para 2011 ou 2012 eu parei de ver o ENEM.
Eu sei que há um risco disso, de não aceitar uma visão pragmática de que o livro deve
servir para o estudante ir bem no Enem para ingressar na universidade e depois no
exercício profissional. Como docente, eu quero que o meu aluno vá bem no Enem, até
porque eu ainda vejo o Enem como um medidor de políticas públicas. É complicado falar
em qualidade, mas ele é em algum nível um indicador educacional de qualidade. Se o
aluno for bem, é sinal que algo anteriormente foi bem feito. Mas eu não tenho que ensinar
para o Enem. Ele que tem que avaliar se o que eu estou ensinando é satisfatório, se é que

162
isso é possível por meio da prova. Tanto da prova daquele estilo, quanto qualquer outra
prova. Porque, por exemplo, como é que eu vou avaliar conteúdos procedimentais ou
atitudinais no Enem? Como que vou avaliar uma tomada de decisão? Eu tenho que
escolher entre cinco respostas e o que eu tenho lá são conteúdos conceituais. Existem
vários limites. Se eu faço um livro pensando no Enem, eu não vou ser diferente de um
dos livros de Física tradicionais, que foi feito pensando nos vestibulares de São Paulo da
década de 70. E deu certo para eles em termos de mercado. Talvez ainda desse certo para
alguns autores, mas não era minha proposta como autor.

Mônada B13
O livro reflete essas influências
Os livros didáticos são um meio de você implementar a política pública. Eles fizeram uma
lógica de integração, de competências e habilidades, depois de objetivos de
aprendizagem, o Enem, e usaram esse Enem para acesso ao Ensino Superior, para
certificação de Ensino Médio e um edital para os livros que vão ser usados pelas pessoas
para estudar para o acesso ao Ensino Superior. Então você vincula as coisas e o livro
reflete essas influências, esses vínculos. Com um pouco mais ou um pouco menos de
liberdade, dependendo de quem está fazendo o livro. Nas minhas condições, acho que eu
tinha um pouco mais de liberdade do que a maioria, por ser um livro novo e por eu ter um
papel dentro da editora, de poder ao menos argumentar contra alguns setores que faziam
essa pressão de uma visão mais pragmática de educação.

Mônada B14
Ele não precisa ser, mas precisa dizer
Existem as grandes coisas que o livro tem que dizer. Ele não precisa ser, mas precisa dizer.
O livro tem que ser fácil do professor usar. Porque o livro tem esses nomes que fazem
parecer que tudo já está pronto para o professor aplicar? Se ele fosse como diz o nome,
talvez nem tivesse sido aprovado no PNLD, mas ele vende muito com esses nomes.
Porque no processo de seleção muitos professores não vão pegar todos os 10, 15 livros,
olhar de capítulo a capítulo, comparar se tem o tipo de atividade que ele gosta, se tem
uma visão filosófico-pedagógica que combina com a dele... Muitas vezes ele nem tem
tempo ou condições materiais para isso. Chegam os pacotes para ele e talvez nem venham
todos os exemplares. As editoras pequenas também não vão conseguir enviar, então vai
ter só o guia, que tem cento e tantas páginas e é chatíssimo de ler... Começa com os
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avaliadores explicando o que que eles fizeram, como fizeram, e como é bom daquele jeito.
O guia passa batido. Aí vê o livro que já no título traz a ideia de algo mais pronto para a
dinâmica das aulas e o professor já vai pensar que vai fazer o trabalho dele bem mais
fácil, porque já vem na estrutura do dia a dia... Existem esses discursos fáceis. ‘Facilita a
vida do professor’, ‘Adequado para o Enem’. ‘Adequado’ não é uma boa palavra, o
marketing usaria uma palavra muito melhor. ‘Alta taxa de aprovação no Enem’,‘Atende
aos vestibulares’, ‘Atende ao currículo dos Estados’. E aí você fala dos vestibulares desses
Estados no material de divulgação também. Seria dito “Está vendo aqui a questão da
UFMG?”, tem que fazer essa propaganda, então por isso que eu disse que tem essa pressão
que pode ser mais por discurso do que de fato. No meu livro mesmoera mais um discurso
do que de fato. Você vai encontrar pouquíssimos exercícios de vestibular, porque quando
surge a demanda por fazer cortes eu vou cortar o que eu não gosto, vou cortar do que eu
acho que tem menos sentido.

Mônada B15
O livro não parte de um princípio tão distante
Eu acho também que a proposta do nosso livro, em tese, não é diferente da proposta
original do Enem. É que o Enem não consegue materializar tudo que ele se propõe e ele
é um uma colcha de retalhos de várias linhas pedagógicas, o que é natural para as políticas
públicas, você precisa negociar coisas em série. Você pode ver esse ponto de vista em
alguns artigos, em alguns parágrafos e em algumas ideias das leis e normativas. É por isso
que a Lei do Novo Ensino Médio fala em objetivos de aprendizagem em um artigo e
competências e habilidades no outro. A proposta do Enem é também de trazer um ensino
mais integrado, interdisciplinar, mais contextualizado e isso a gente quer fazer no livro.
Um ensino mais voltado a pensar a cidadania, a pensar a sociedade, a pensar questões
práticas do indivíduo e não só pensar em abstrações matemáticas. Então o livro não parte
de um princípio tão distante... Ele parte do mesmo princípio do Enem, só que o livro
também tem suas dificuldades de materializar esses princípios e o Enem tem as dele. O
que acontece é que a gente não foi consultando quais foram as questões que caíram nesse
ano, no ano passado, no ano anterior... Quando precisava, porque também preciso ter
questão do Enem, eu vou lá na internet mesmo e tem um monte de sites com as questões
do Enem organizadas, e eu escolho, por exemplo, ‘Escalas Termométricas’. Posso
procurar temas bem específicos e aparece lá “Enem 2013 teve essa questão”. Pronto,
coloquei no material. Mas eu não fiz o material pensando no Enem, por conta dessa
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pressão. Eu estou supondo que o meu material dá conta do Enem. E se não der conta? Aí
isso é o que eu quero ensinar, não tem que ser o Enem o balizador do ensino. É o que eu
concebo como Ensino e Educação, não é o Enem que vai definir o que o livro tem que
ser. Do meu ponto de vista, é lógico que existe a pressão do setor comercial e a pressão
do edital do PNLD, não posso fugir. Eu não posso não falar de Energia, supondo que eu
não achasse que era importante. Porque aí eu nem atendo ao edital e ninguém vai adotar,
porque 50% das questões do Enem são sobre isso, dos vestibulares são sobre isso. Eu não
posso me descolar muito da identificação do professor também.

Mônada B16
Ficar mais atrativo para os estudantes
Quero dar mais um exemplo do tipo de avaliação a que o livro está sujeito. No mesmo
boxe sobre velocidade da luz que o avaliador criticou, atribuirmos a Ole Roemer a
primeira medição da velocidade da luz e tinha um quadrinho com um diálogo de Sagredo
e Simplício, da obra “Discursos em torno de duas ciências novas”, de Galileu. A ideia era
trazer uma fonte original, primária, para uma proposta de medição da luz feita por Galileu.
Só que adaptamos o formato para ficar mais atrativo para os estudantes. É aquilo de buscar
nas brechas. O avaliador quer ver a fonte primária, mas o estudante vai sofrer em ler a
linguagem da fonte primária, então usamos ilustrações de quadrinhos para o diálogo.Aí o
parecer vem com o seguinte apontamento de erro: "Representação dos personagens
Sagredo e Simplício usando roupas características de período anterior à época sugerida
pela Torre de Pisa, que aparece ao fundo na ilustração, demonstrando inconsistência na
pretensa caracterização do período histórico. Mesmo tratando-se de uma ilustração do
tipo charge, que tem por finalidade satirizar através de uma caricatura personagens ou
acontecimentos, no contexto do capítulo em questão seu uso torna-se inadequado por não
possibilitar a ponte interdisciplinar que o autor deseja. Seu uso causa erro na pretensa
caracterização do período histórico trabalhado".

Mônada B17
Um livro didático não é escrito para os alunos
Contando da experiência do mercado editorial, um livro didático não é escrito para os
alunos e isso é muito cruel. O livro didático é escrito primeiramente para agradar os
editores, porque você precisa entrar na editora. O setor comercial precisa falar “Isso vai
vender” e eles falam também “Eu não quero livro de nicho”. Como autor você pode se
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defender “Mas tem professores que gostam de História da Ciência” e eles ainda vão dizer
“Nós não queremos livro de nicho”. Pode ser um livro que tem tudo que o campo de
ensino defende como positivo, para inovar em um material didático, mas a editora vai
falar “Não, não quero essa coisa diferente. Eu quero um bolo igual ao que todo mundo
faz, mas com uma cereja mais bonita em cima”. Eu ouvi dizerem exatamente isso, “Eu
quero um bolo igual ao que todo mundo faz, mas com uma cereja mais bonita em cima,
porque é isso que vai vender”. Então você faz primeiro o livro para atender à editora. Em
segundo, para o avaliador do MEC. O meu livro é cheio de orientações metodológicas
para o professor, mas que não são para os professores e sim para o avaliador do MEC.
Essa orientação vai falar “Olha como o livro está inserindo o que veio da academia para
cá...”, “Olha como eu conheço um jeito de trabalhar CTS...”. São aquelas purpurinas que
você joga em si mesmo por causa do avaliador do MEC. Se, por exemplo, vejo que em
um momento tem uma brecha para crítica no que eu escrevi, eu vou colocar lá na
orientação metodológica como eu me defendo dessa crítica. A orientação serve, antes,
como um instrumento de defesa do autor para convencer o avaliador. Se eu tenho uma
posição indutivista de ciência, sei que isso é posição minoritária no campo de ensino,
então vou dizer “Existe um indutivismo ingênuo e um indutivismo probabilístico... e o
probabilístico vai resolver problemas que o indutivismo ingênuo tinha conforme aponta
X, Y e Z” e vou até referenciar autores para me defender dessa posição. Não que eu ache
que eu seja de uma visão indutivista probabilística, mas enfim, não deveria ser um
problema se eu fosse também. Então você faz o livro primeiro para o editor, depois para
o avaliador e em terceiro lugar, para o professor, porque ele precisa te escolher. Então
você faz um sumário chamativo... Nosso livro tinha ‘Descobertas e invenções brasileiras’.
Vamos apelar para o sentimento nacionalista e vão pensar “Olha... esse livro traz coisas
do Brasil também...”. Tudo bem que algumas são meio toscas, eu admito... Citar o
escorredor de arroz para falar do plano inclinado... Mas eles tem essa função de poder ser
escolhido. Eu preciso que meu livro seja escolhido. E aí depois que eu dei conta do editor,
do avaliador e do professor, aí sim eu vou pensar no aluno, se isso vai ou não ser fácil
para o aluno. Se essa linguagem é boa ou não para o aluno. Se ela for boa para o avaliador,
azar do aluno. A linguagem tem que ser boa para o avaliador. Se eu não falar das visões
epistemológicas contemporâneas do livro o avaliador vai achar ruim, então eu vou falar.
Se o aluno não entender nada, paciência. Eu preciso que o livro chegue nele para que
possa acontecer alguma coisa. ‘Paciência’ é cruel da minha parte, mas é parte desse jogo
mercadológico que você precisa fazer. No fundo o aluno não escolhe o livro. Ele não tem
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protagonismo nesse processo, então eu não faço um livro para ele. Eu faço no que sobra,
no que tem de brecha. Essa é uma das crueldades do processo. O que deveria ser feito
para o aluno, só é feito nas brechas, nas sobras, pensando nele.

Mônada B18
Um texto mal feito de madrugada
Meu livro tinha sim alguns problemas. O texto de abertura era especialmente
problemático, aquele que foi alvo de cinco comentários e causou uma primeira impressão
ruim, na minha opinião. O que fica oculto é que esse texto foi escrito numa madrugada,
poucos dias antes da entrega. Com o novo corte de 320 para 288 páginas, tudo teve que
ser rediagramado e o texto original, um texto lindo, que falava de ciência e o dito método
científico para além dos europeus, com árabes, chineses, cientistas negros, alquimia, "leis
de newton", na ciência oriental, muito mais antigas do que Newton, queima de livros,
disputas de poder já na Antiguidade e impactos disso na ciência... Tinha três páginas e foi
inteiramente suprimido por conta dos cortes. Mas nos últimos ajustes da nova
diagramação, indo quase literalmente para a porta da gráfica, havia um buraco de uma
página no capítulo um para ser preenchido. O óbvio era colocar exercícios e umas
imagens exageradamente grandes, mas pensei que voltar a abordar explicitamente uma
discussão sobre método científico, já na abertura, mesmo que muito mais brevemente, era
importante. Então escrevi o texto depois de um dia exaustivo de trabalho, entre meia noite
e três de manhã. Não teve leitor crítico que leu, o outro autor não leu, eu não revisei, o
próprio editor que ajustou eventuais erros de português. Diagramaram no dia seguinte e
o texto foi para a impressão sem leitura de prova. Só que as "vozes epistemológicas" pelas
quais fomos formados têm suas artimanhas e deixam seus rastros no que a gente escreve,
ainda mais na pressão do tempo e na concentração prejudicada pelo sono. Dava para
resolver de maneira fácil os problemas desse texto, como se fossem erros pontuais, mas
concordo que ele tinha problemas. Os avaliadores classificaram como problemas
epistemológicos. E foram problemas que custaram muito caro a muita gente. Toda a
equipe foi dispensada, os autores foram dispensados, as portas se fecharam. Não só para
mim, mas para os editores também. Talvez uma dezena de empregos foi perdida. Uma
proposta de obra com várias incorporações de trabalhos científicos da área deixou de
existir. Puxa, tinha Astronomia quando falava de termodinâmica, de óptica, de Física
moderna, de magnetismo... Tudo isso, principalmente a vida profissional e a saúde de
muita gente, se perdeu por conta daquelas três horas de um texto mal feito de madrugada.
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Capítulo 4 ±As imagens
Achar palavras para aquilo que se tem diante dos olhos – quão difícil pode ser
isso! Porém, quando elas chegam, batem contra o real com pequenos
martelinhos até que, como de uma chapa de cobre, dele tenham extraído a
imagem. (BENJAMIN, 2012b, p. 207)

Compreender relações entre as luzes observadas, os dados apresentados no
capítulo 3, em diálogo com a compreensão das cores envolvidas, as pesquisas encontradas
no capítulo 1, e com as lentes dos referenciais teóricos articulados no capítulo 2, é a
proposta deste capítulo. Foram realizadas leituras sucessivas de todo o material
construído, a fim de identificar possíveis ênfases temáticas emergentes que são abordados
em diferentes níveis. Esta tarefa foi imersa em minhas percepções e concepções sobre o
contexto curricular estudado, e desta maneira, sujeita a ser uma possibilidade de recorte
particular que identifiquei nos dados construídos.
Dessa forma, outros pesquisadores poderiam ter destacado outras ênfases à partir
das narrativas sistêmicas e de história de vida apresentadas no capítulo 3, porém acredito
que isso não invalida as escolhas feitas nessa seção ou outras que poderiam ter sido feitas.
Ao investigar dinâmicas curriculares a partir de narrativas, acredito que seja essencial que
se esteja preparado para lidar com a subjetividade, não apenas a inerente aos dados
construídos, mas também daqueles que os buscam compreender.
Assim, acredito ser interessante retomar nesse momento a pergunta de pesquisa
que orienta esta investigação: que refrações podem ser compreendidas da proposição do
Enem como política educacional nacional na produção editorial dos livros didáticos de
Física conforme as histórias que alguns de seus autores narram? Assim, a identificação
de ênfases temáticas mobilizou uma proposta de compreensão deste processo de refração,
no qual alguns temas ganham mais destaque que outros, além de poderem ser
diferentemente transformados e direcionados em diferentes níveis e períodos. As sete
ênfases temáticas que identifiquei são:
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1. interdisciplinaridade
2. pluralidade de linguagens
3. cidadania e diversidade cultural, étnica e de gênero

4. competências e habilidades
5. contextualização
6. abordagem qualitativa/quantitativa
7. conteúdos da Física

É evidente que estas ênfases estabelecem diálogo com pautas de pesquisa da área de
Ensino de Ciências, Ensino de Física e Educação, e desta forma, se tornaram temas de
destaque da análise empreendida pelo reconhecimento que fiz da emergência deles entre
as narrativas sistêmicas e de história de vida apresentadas. Dessa maneira, são plenamente
dependentes da minha inserção nessas áreas e das pesquisas encontradas no levantamento
bibliográfico, que em grande medida contribuiu para a identificação de temas importantes
na problemática focalizada.
A seguir, abordo com mais detalhes cada uma dessas ênfases, a partir da representação
dos episódios de refração que os constituem. Acredito que esses episódios agem como
projeções de imagens das narrativas sistêmicas e de história de vida sobre as políticas,
que podem ajudar a compreender os direcionamentos que vão sendo dados às políticas
em diferentes períodos e níveis.
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4.1 ±Interdisciplinaridade

A

primeiro

das

sete

ênfases

temáticas

identificadas

é

referente

a

interdisciplinaridade. Este é um dos pilares fundadores das duas propostas do Enem, que
em diferentes vias incentiva a integração disciplinar.

Enem

Art. 16 O exame constituir-se-á em 04 (quatro) provas,
contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas de
múltipla escolha, versando sobre as várias áreas de
conhecimento em que se organizam as atividades
pedagógicas da Educação Básica no Brasil e uma proposta
para redação. (BRASIL, 2009a, s.p.)
II - Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar
conceitos das várias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos
histórico-geográficos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas. (BRASIL, 2009a, s.p.)

PNLEM e PNLD

Será valorizada a obra que propicie condições para a
construção de uma compreensão integradora
intradisciplinar, no caso de uma obra disciplinar, ou
interdisciplinar, para obras que abordam várias
disciplinas. Espera-se que uma obra destacada na área de
ciências naturais propicie uma articulação de uma visão
de mundo natural e social. Não se deve perder de vista
que uma compreensão integrada não implica a dissolução
das disciplinas e áreas do conhecimento estabelecidas nas
ciências. (BRASIL, 2005c, p. 42).

(1) explicitar claramente, no manual do professor, a
perspectiva interdisciplinar explorada pela obra, bem
como indicar formas individuais e coletivas de planejar,
desenvolver e avaliar projetos interdisciplinares;
(2) articular os conteúdos da disciplina em jogo com a
área de conhecimento a que pertença, estabelecendo
conexões também com as demais áreas e com a realidade;
(BRASIL, 2013b, p. 41).

Muitas das intenções e considerações apontadas para os
professores, embora claras, pertinentes e atuais, são
apenas parcialmente viabilizadas por meio do material
produzido para os alunos. Por exemplo: a perspectiva de
um trabalho “interdisciplinar” poderia ser mais estimulada
ao longo da obra. Também é o caso quanto à intenção de
se trabalharem as idéias e conceitos alternativos dos
alunos, bem como o conhecimento físico por meio de
situações instigantes e motivadoras que possam
problematizar o processo de aprendizagem. (BRASIL,
2008b, p. 31; 32)

Embora a coleção traga propostas de atividades
interdisciplinares na perspectiva de integração de
conhecimentos gerais, sua presença ao longo do livro do
aluno é tímida. Isso é compensado no Manual do
Professor, que apresenta uma seção na qual uma proposta
metodológica para trabalhos por projetos
interdisciplinares, baseada nas Ilhas Interdisciplinares de
Racionalidade, proposta originalmente por Gerard
Fourez, encontra-se muito bem detalhada. Além da parte
comum da proposta que traz um exemplo de projeto, cujo
tema é a redução de consumo na escola, são apresentadas
sugestões e indicações de projetos interdisciplinares
específicos para cada uma das séries. (BRASIL, 2014b, p.
47)

F6 – Forte vínculo interdisciplinar

C3 –Artes e a área médica; C10 – Absolutamente tudo
C13 – Conexões interdisciplinares; E7 – O tom moderno
da obra; E13 – Aplica-se conteúdo e dá-se exercícios
E14 – Parte interdisciplinar; E15 – Mais interessante do
que o vestibular da Fuvest; E17 – Mais pinceladas minhas
M13 – Esse tipo de questão; B12 – Eu parei de ver o
Enem; B13 – O livro reflete essas influências
B15 – O livro não parte de um princípio tão distante

1998 – 2008

2009 – 2018

Guias de livros didáticos

II - Construir e aplicar conceitos das várias áreas do
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais,
de processos histórico-geográficos, da produção
tecnológica e das manifestações artísticas; (BRASIL,
1998, s.p.)
IV - Dada uma situação-problema, apresentada em uma
linguagem de determinada área de conhecimento,
relacioná-la com sua formulação em outras linguagens ou
vice-versa; (BRASIL, 1998, s.p.)

Autores de livros
didáticos

Nível micro

Nível meso

Nível macro

Quadro 7: Episódios de refração da ênfase temática 1 – interdisciplinaridade

Períodos

Fonte: o autor
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O Enem, em sua concepção, apresenta claras proposições sobre integração
disciplinar, a partir de provas e editais sem uma identificação disciplinar e uma
abordagem pautada em situações-problema contextualizadas na interdisciplinaridade. Tal
proposta parte do reconhecimento que a prova faz dos saberes presentes no Ensino Médio,
como importantes fontes para a construção de questões capazes de avaliar competências
e habilidades. Ao ressaltar que elas não existem no vazio, mas que demandam
conhecimentos contextualizados e integrados, o exame repercute uma narrativa sistêmica
que demanda a interdisciplinaridade ser parte das dinâmicas curriculares no Ensino Médio
desde os PCNEM (PETRUCCI-ROSA, 2018).
Diferentemente, os editais do Novo Enem trazem uma demarcação disciplinar
bem mais evidente em suas diretivas. Além das provas serem organizadas a partir de
quatro conjuntos distintos de componentes disciplinares, cada uma dessas áreas passa a
ter sua própria matriz de competências e habilidades. A análise das competências das
Ciências da Natureza e suas Tecnologias torna evidente como algumas se relacionam a
saberes de dimensões mais generalistas dentro da área, enquanto outras às especificidades
de cada uma das disciplinas que a compõem.
As análises das provas do Enem desenvolvidas por José, Braga, Nascimento e
Bastos (2014) e de Silveira, Stilck e Barbosa (2014) evidenciam essa diminuição
progressiva do caráter interdisciplinar das questões, o que vai de acordo com o esperado
pelas mudanças nas diretivas do exame entre os dois períodos. Nesse sentido, a narrativa
sistêmica pela interdisciplinaridade tem uma refração no sentido horizontal nesse ponto
de refração do nível macro.
A proposição por uma integração abrangente entre as disciplinas do Ensino Médio,
que atravessa os limites das próprias áreas de conhecimento, é direcionada para uma
dinâmica mais centrada no interior das áreas. Ao mesmo tempo, essa dinâmica também
preserva de maneira mais evidente os limites das próprias disciplinas que compõem as
áreas, ao ressaltar características próprias para cada uma delas, como competências,
habilidades e objetos de conhecimento.
Entendo que o Enem e os livros didáticos estão dentro de um processo curricular
mais amplo, no qual o lento apagamento das disciplinas escolares pode dar margem para
políticas curriculares que não têm respaldo pelas pesquisas em Educação e Ensino de
Física e Ciências. Dessa maneira, acredito que a acentuação da demarcação disciplinar da
prova poderia ser entendida como parte de um recrudescimento do caráter inovador do
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exame, porém, ao mesmo tempo pode ter uma positividade por contribuir ao rol das
narrativas sistêmicas de preservação da organização disciplinar.
Ao adentrar outro ponto de refração do nível macro, referente aos editais dos livros
didáticos, encontro um campo que tem dinâmicas e finalidades próprias em relação ao
contexto das avaliações de larga escala. Desde o edital do PNLEM/2009 ao do
PNLD/2018, é recorrente a defesa por uma aproximação a abordagens integradoras e
interdisciplinares nas obras, sem implicar a dissolução das disciplinas e áreas do
conhecimento escolares. Dessa maneira, os editais mobilizam discussões diversas em prol
da conexão de conhecimentos da Física escolar às outras disciplinas do currículo, porém
sem abrir mão de suas especificidades. Nesse sentido, existe um maior alinhamento entre
essas narrativas dos dois períodos e a proposição do Enem no segundo período.
No nível seguinte, referente aos editais sobre os livros, me aproximo da resposta
que os membros avaliadores de livros didáticos da comunidade disciplinar (GOODSON,
1997) do Ensino de Física apresentam, em relação às produções de outros membros da
mesma comunidade, mas que ocupam a posição de autores de livros. Os campos de
atuação desses sujeitos são potencialmente distintos, porém é interessante notar as
expressões dessa comunidade, enquanto um conjunto de pessoas atuantes na manutenção
e promoção da disciplina escolar no currículo da educação básica.
As narrativas sistêmicas desse nível, em ambos os períodos, desenvolvem a pauta
da interdisciplinaridade de acordo com o apresentado pelos editais dos guias, como uma
necessidade a ser incorporada nas práticas escolares. O que chama a atenção é o
crescimento que tal prerrogativa vai ganhando ao longo dos guias, que passa de uma,
entre outras, propostas para melhoria do ensino, para um dos eixos fundamentais para não
eliminação das obras. A mobilização da perspectiva interdisciplinar, que chega a ser
avaliada a partir de critérios próprios, mostra uma acentuação desse valor.
No entanto, as resenhas do primeiro período identificam de maneira pontual a
inserção da perspectiva interdisciplinar nas obras aprovadas, indicando a necessidade
delas a tornarem mais presente e bem incorporada. Em uma delas, a resenha indica até
haver a presença de propostas de projetos interdisciplinares, que podem ser articulados
com professores de outras disciplinas.
Já no segundo período, as resenhas evidenciam que a desnaturalização da
compartimentalização dos conhecimentos escolares está progressivamente aparecendo
nas obras, apesar desse aumento ainda não estar acompanhado de uma adequação das
abordagens de integração propostas. Assim como discutido em detalhes por Petrucci-

172
Rosa (2018), vejo que as narrativas sistêmicas desse período descrevem que as iniciativas
interdisciplinares acontecem de forma tímida e pontual, através de boxes e conexões
descritivas, visuais e com pouco significado real. Em algumas obras, tais iniciativas
também estão mais centradas no Manual do Professor, o que revela mais uma parcialidade
da conexão com tal perspectiva.
Ao adentrar o nível micro, a distinção da expressão dessa ênfase temática entre os
períodos é marcante. A mônada F6 mostra o envolvimento de um dos autores com a
produção de materiais com um forte vínculo interdisciplinar, oportunidade que o projetou
a participar da produção das partes referentes a Física Moderna desse material. Já no
segundo período, as experiências narradas com aproximações à interdisciplinaridade são
mais diversas.
As mônadas C3, C10 e E17 mostram o envolvimento de autores com conexões
entre a Física e outras disciplinas, que ultrapassam o interesse pessoal e se materializam
na escrita dos livros. Tal movimento é apresentando como uma realização em nível
pessoal, mas também como um atendimento simultâneo aos anseios dos editores dos
livros e do PNLD (mônadas C13 e E7), que em diferentes momentos busca que algumas
perspectivas sejam contempladas pelos livros. A mônada E13 também evidencia que a
interdisciplinaridade é uma possibilidade de se afastar de propostas “tradicionais”,
baseadas na exposição de conteúdos e realização de exercícios. Ao mesmo tempo, a
dificuldade de incorporar a interdisciplinaridade nos materiais também é expressa, pelo
receio dela não ser bem compreendida pelos professores que escolherem o material
(mônada E14).
A interdisciplinaridade também é experienciada na relação com o Enem, enquanto
uma perspectiva positiva que é promovida pelo exame, que tem uma influência nacional
e pode ser mais interessante que outros vestibulares, como a Fuvest (mônada E15). Ao
mesmo tempo, os vestibulares atuais e o Enem também são vistos mobilizando questões
mais interdisciplinares (mônada M13). A prova do Enem é também reconhecida como
uma indutora curricular da interdisciplinaridade, apesar de ter suas limitações, o que a
leva a ser apenas marginalmente considerada como uma referência aos autores (mônadas
B12, B13 e B15).
Sobrepondo as narrativas desses dois períodos do nível micro, compreendo um
conjunto de autores

mais inclinados

a mobilizar iniciativas

em

prol da

interdisciplinaridade no segundo período, mas não por uma aversão da integração pelo
primeiro grupo. As histórias narradas pelos autores do primeiro período não constatam
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uma oposição à possibilidades de integração. No entanto, os autores do segundo período
revelam mais situações nos quais as narrativas sistêmicas em prol da interdisciplinaridade
os interpelam no campo de produção editorial.
Acredito que esse efeito da periodização pode estar conectado ao amadurecimento
e destaque que essas questões estão ganhando nos últimos 20 anos no cenário educacional
brasileiro, como discutido por Petrucci-Rosa (2018). Nesse sentido, as refrações do
caráter interdisciplinar do Enem são presentes nos contextos considerados,
principalmente no segundo período. Os editais do PNLD evidenciam um aumento da
frequência dessas iniciativas nas obras aprovadas, apesar de ainda estarem localizadas de
maneira discretas, possivelmente por serem produtos das demandas editoriais para
atendimento aos editais.
Também considero o caráter ideológico (RUDD; GOODSON, 2016) que as
iniciativas interdisciplinares podem ter subjacentes, quando não estão pautadas em
propostas de trabalho coletivo. Em cenários de escassez de professores e reformas
educacionais sem respaldo acadêmico, é possível encontrar narrativas sistêmicas que
defendem a interdisciplinaridade revestida por um caráter inovador, mas alicerçadas sobre
interesses e demandas ideologicamente orientadas. Com a promulgação da Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2018b), que retoma preposições sobre a integração
disciplinar no Ensino Médio, essa é uma consideração necessária de ser feita. Acredito
que a periodização demarcada até 2018 inibe a presença de narrativas sistêmicas nesse
sentido, porém, se pesquisas forem realizadas considerando um terceiro período,
estabelecido a partir de 2018, talvez essas repercussões apareçam.
Compreendo que as histórias narradas expressam como as condições de trabalho
para a produção das obras em muitas situações não são ideais. Os autores usualmente
trabalham com prazos limitados, com pequena margem de planejamento prévio e, às
vezes, com poucas possibilidades de interações com outros autores. Nessas
configurações, a probabilidade de serem instigadas práticas interdisciplinares coletivas
de produção de materiais, envolvendo autores com formações disciplinares diversas, se
torna pequena. Assim, reconheço refrações do Enem que vão na direção de valorizar
iniciativas interdisciplinares, apesar de não serem presentes condições favoráveis para
sua efetivação na produção dos livros didáticos.
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4.2 ±Pluralidade de linguagens

A segunda ênfase temática identificada é referente a pluralidade de linguagens. A
proposta de flexibilizar a linguagem científica através de outras abordagens integra de
diferentes maneiras as diretrizes do Enem e os demais pontos de refração analisados.

PNLEM e PNLD

Cada uma dessas unidades introdutórias de cada volume
contém, ainda, uma seção, intitulada Vendo a Física com
outro olhar, na qual são sugeridos três filmes para assistir,
com a intenção de motivar os alunos, de forma lúdica, a
refletir sobre a importância das relações da ciência com a
vida e com a evolução do conhecimento humano. Em
geral, o primeiro propõe uma análise mais global e aborda
questões sobre o desenvolvimento da ciência; o segundo
estimula os alunos a identificarem alguns conceitos físicos
que podem ser associados às cenas; e o último leva a uma
análise sobre a utilização dos conhecimentos científicos
apresentados, considerando implicações éticas, sociais,
econômicas e ambientais. (BRASIL, 2011b, p. 67)

E3 – Hipertexto
B16 – Ficar mais atrativo para os estudantes

1998 – 2008

2009 – 2018

Guias de livros didáticos

6. Será valorizada a obra que estimular o aluno para que
desenvolva habilidades de comunicação científica,
propiciando leitura e produção de textos diversificados,
como artigos científicos, textos jornalísticos, gráficos,
tabelas, mapas, cartazes etc. Outra característica
valorizada será o estímulo ao aluno para que desenvolva
habilidades de comunicação oral. (BRASIL, 2005c, p. 43)

Nesse contexto, os livros didáticos de ensino médio da
área de Ciências da Natureza, mais especificamente, das
disciplinas Biologia, Física e Química, cumprem papel
fundamental nesses anos de escolaridade, quando os
jovens terão a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos sobre assuntos científicos e tecnológicos
podendo, inclusive, tomar contato com as diferentes
linguagens que divulgam seus conteúdos como, por
exemplo, mídia, arte, música e outras formas de expressão
cultural. (BRASIL, 2009b, p. 25)
Dessa forma, é imprescindível que a obra didática
estimule o aluno para que desenvolva habilidades de
comunicação científica, inclusive na forma oral,
propiciando leitura e produção de textos diversificados,
bem como, gráficos, tabelas, mapas, cartazes, etc.
(BRASIL, 2009b, p. 35)

A obra favorece situações de ensino que possibilitam
discussões sobre os temas abordados, a cooperação entre
os estudantes e uma variedade de práticas de leituras –
textos curtos, textos para interpretação, filmes e páginas
na Internet. (BRASIL, 2008b, p. 56)

Autores de livros
didáticos

H17 - Relacionar informações apresentadas em diferentes
formas de linguagem e representação usadas nas ciências
físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo,
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem
simbólica. (BRASIL, 2009a, s.p.)

Nível meso

IV - Relacionar informações, representadas em diferentes
formas, e conhecimentos disponíveis em situações
concretas, para construir argumentação consistente;
(BRASIL, 1998, s.p.)
As questões organizaram-se em termos de situaçõesproblema com características interdisciplinares e de
contextualização. Os temas e assuntos veiculados
acharam-se presentes não só nos livros didáticos, mas em
jornais, revistas e periódicos. (BRASIL, 2000b, p. 21).

Nível micro

Nível macro

Enem

Quadro 8: Episódios de refração da ênfase temática 2 – pluralidade de linguagens

F10 – Focado em textos e atividades de reflexão

Períodos

Fonte: o autor
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Ao analisar, nas preposições do Enem, as narrativas sistêmicas que abordam o
envolvimento do ensino a formas diversas de linguagem, identifico uma variação nas
finalidades sinalizadas.
No formato inicial da prova, a abordagem de linguagens como as de textos de
jornais e revistas estava direcionada a auxiliar a construção de argumentações e promoção
de habilidades que envolvem o intercâmbio de formas de manifestação dos
conhecimentos escolares. Nessa proposta, a capacidade dos estudantes efetuarem a
interpretação de situações-problema a partir de dados de fontes diversas é reconhecido
como um valor importante.
Já o Novo Enem focaliza entre as habilidades das Ciências da Natureza a
necessidade de os estudantes saberem relacionar informações apresentadas em diferentes
formas de linguagem, apresentando como exemplos das Ciências da Natureza o texto
discursivo, os gráficos, as tabelas, as relações matemáticas e a linguagem simbólica.
Assim, compreendo que existe um afunilamento na narrativa sistêmica, que direciona a
variedade de linguagens que a prova pretende abordar.
No contexto das narrativas sistêmicas dos editais dos livros didáticos do nível
macro, compreendo uma positividade da articulação do ensino a linguagens diversas.
Reconheço exister nesse ponto de refração uma defesa pelas habilidades que envolvam a
leitura e produção de textos, como artigos científicos, textos jornalísticos, gráficos,
tabelas, mapas, cartazes, além do estimulo a comunicação oral. Também identifico
narrativas que defendem o ensino das disciplinas da Ciências da Natureza a formas
diversas de expressão cultural, como a mídia, a arte e a música
Entre as resenhas dos livros de ambos os períodos, referentes a expressão da
política no nível meso, há um reconhecimento de obras com propostas de ensino a partir
de textos reproduzidos de artigos de jornais e revistas, além de práticas de leituras com
textos curtos, textos para interpretação e páginas na Internet. É notória a recorrência de
resenhas que constatam também as práticas envolvendo a projeção de filmes nas obras,
sendo esta, entre as resenhas analisadas, a mais difundida forma de envolvimento de
outras linguagens no Ensino de Física. Nesse sentido, compreendo haver uma
manutenção da positividade dessas práticas nesse nível, que objetivam ampliar o diálogo
com formas de conhecimento e informação que estão presentes na vida cotidiana.
Entre as narrativas de história de vida, as abordagens da Física escolar a partir de
fontes diversas também estão presentes, apesar de maneira discreta. A mônada F10, de
um dos autores do primeiro período, mostra a experiência de um dos autores com
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propostas que contam com a diversidade de metodologias de ensino. Em uma das obras
que ele participou da construção, as atividades de reflexão, de debate e de leitura de textos
alternativos eram uma forma de se distanciar do ensino pautado principalmente na
resolução de exercícios.
Entre as narrativas do nível micro do segundo período, destaco as mônadas E3 e
B16. E3 apresenta a experiência de um dos autores durante a graduação na produção de
um material hipertexto que contava com linguagens diversas no ensino de raios cósmicos.
B16 particularmente me mobiliza a partir da experiência de um dos autores com a
tentativa de apresentar um contexto histórico em uma forma mais atrativa para os
estudantes. Ele narra a complexidade de se envolver com uma ilustração do tipo charge,
que acaba gerando um conflito no processo de avaliação do material ao considerar que
ela apresenta um erro na caracterização do momento histórico abordado.
Essa ênfase temática dialoga diretamente com um campo de pesquisas da área de
Ensino de Física que investiga os desafios e obstáculos da articulação de outras
linguagens no ensino. Destaco uma consideração de Ferreira e Raboni (2013), presente
em uma pesquisa sobre o potencial do ensino de Física a partir da ficção de Julio Verne.
Eles discorrem sobre a presença desse tipo de iniciativa em livros didáticos:
Embora a Física envolva vários tipos de leitura, os textos predominantes nos
livros didáticos mais utilizados pelos professores são curtos, enxutos, com
pouca ou nenhuma referência a elementos próximos ao aluno, constituindo o
material que melhor se adapta ao padrão fragmentado de aula. A leitura de
fruição é quase inexistente devido à falta de contextualização dos conceitos
científicos. Em muitos casos, os estudantes acabam traumatizados diante das
dificuldades e perdem completamente o interesse pela disciplina, o que
significa um grande obstáculo ao processo de aprendizagem. (FERREIRA;
RABONI, 2013, p. 87)

Essas considerações parecem ecoar as palavras de Zanetic (2006), que desenvolve
amplamente o argumento em prol da inclusão de outras formas textuais no ensino da
Física. Ele também discute que essa já não era uma preocupação recente (mesmo no início
dos anos 2000), e tinha respaldo em pesquisas internacionais sobre o ensino de Ciências.
Dessa forma, acredito que a presença dessas discussões nos três níveis analisados pode
ser um reflexo dessas ondas históricas, que lentamente vão propagando influências e
sedimentando algumas permanências.
Essa ênfase temática aparenta ter uma refração um tanto quanto difícil de ser
compreendida, tanto pela baixa frequência de narrativas de história de vida sobre ele,
quanto pela diversidade de concepções que ele compõe. Observo, no primeiro contexto
do segundo período do nível macro, um certo direcionamento a linguagens usualmente já
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corriqueiras no ensino da Física (gráficos, tabelas e relações matemáticas) que não é
acompanhado pelos outros níveis. Neles, a defesa pelo envolvimento da Física escolar a
linguagens que exigem outras formas de interpretação é presente, mesmo no nível micro,
que lida com a materialização de tais práticas. Ao serem abordadas, considerando os
desafios e cuidados que elas exigem, além do potencial risco de gerar erros nas obras,
elas são ainda positivamente qualificadas como capazes de aproximar os alunos à Física.
Acredito que a refração do Enem presente nessa ênfase temática pode estar mais
mobilizada por uma coincidência da temática nos contextos analisados, o que não descarta
a possibilidade de haver correlação entre eles. No entanto, compreendo que a
incorporação de outras linguagens no ensino da Física é uma pauta de pesquisa e
discussão presente na comunidade de ensino da disciplina, e que pode repercutir em
políticas e livros didáticos.
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4.3 ±Cidadania e diversidade cultural, étnica e de gênero

A terceira ênfase temática identificada é referente a cidadania e diversidade
cultural, étnica e de gênero. Integrante dos objetivos fundamentais da prova nos dois
períodos e com crescente presença nas políticas de materiais didáticos.
Quadro 9: Episódios de refração da ênfase temática 3 – cidadania e diversidade cultural, étnica e de

V - Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores
humanos e considerando a diversidade sociocultural.
(BRASIL, 2009a, s.p.)

PNLEM e PNLD

Na relação com os critérios comuns, além dos fatores
mais técnicos ligados a organização da obra de maneira
coerente e organizada, está a demanda de que a obra “[...]
aborde criticamente as questões de sexo e gênero, de
relações étnico-raciais e de classes sociais, denunciando
toda forma de violência na sociedade e promovendo
positivamente as minorias sociais” (BRASIL, 2005c, p.
37).

Orienta a proposta de ensino da área para uma formação
humana integral que considere a diversidade de aspectos
sociais e culturais relacionados às juventudes que
frequentam o ensino médio no Brasil. (BRASIL, 2015,b p.
55).
1.1.1. promover positivamente a imagem da mulher,
considerando sua participação em diferentes trabalhos,
profissões e espaços de poder, reforçando sua visibilidade
e protagonismo social;
1.1.2. abordar a temática de gênero, visando à construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária,
inclusive no que diz respeito ao combate à homo e
transfobia; (BRASIL, 2015b, p. 32).

Dessa forma, as obras didáticas não podem, seja sob a
forma de texto ou ilustração: veicular preconceitos de
qualquer espécie, ignorar as discussões atuais das teorias e
práticas pedagógicas, repetir estereótipos, conter
informações e conceitos errados ou análises equivocadas,
ou ainda, contrariar a legislação vigente. [...] Devem, ao
contrário, favorecer o diálogo, o respeito e a convivência,
possibilitando a alunos e professores o acesso a
conhecimentos adequados e relevantes para o crescimento
pessoal, intelectual e social dos atores envolvidos no
processo educativo. (BRASIL, 2008b, p. 12)

As ilustrações são frequentes nesta coleção, apresentam
boa qualidade gráfica e técnica e estão bem articuladas
aos textos, favorecendo a contextualização dos assuntos
tratados, tanto histórica como vivencial cotidiana, a
integração com outras áreas de conhecimento e a
visualização das aplicações tecnológicas. Mesmo a
coleção estando livre de estereótipos e preconceitos,
poderia retratar, de forma mais equilibrada, a diversidade
de gênero e raça, segundo sua distribuição na população
brasileira, e a pluralidade social e cultural das várias
regiões do país. (BRASIL, 2011b, p. 81).
C7 – Instruções
C13 – Conexões interdisciplinares
E13 – Aplica-se conteúdo e dá-se exercícios
B8 – O que está aparecendo na academia
B9 – Janela de possibilidades
B15 – O livro não parte de um princípio tão distante

Autores de livros
didáticos

Nível micro

Nível meso

Nível macro

Enem

V - Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola
para elaboração de propostas de intervenção solidária na
realidade, respeitando os valores humanos e considerando
a diversidade sociocultural. (BRASIL, 1998, s.p.)

Guias de livros didáticos

gênero

Períodos

1998 – 2008

2009 – 2018
Fonte: o autor

Focalizando as questões que envolvem o exercício da cidadania e o respeito e
solidariedade a diversidade humana, observo uma manutenção e coerência entre as
narrativas sistêmicas do Enem em sua primeira formação e do Novo Enem. Mantendo
praticamente as mesmas locuções, os documentos de ambos os períodos defendem o valor
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dos conhecimentos escolares para a elaboração de propostas de intervenção solidária na
realidade, que envolvam o respeito aos valores humanos e a diversidade sociocultural.
Nesse sentido, nenhuma refração horizontal é reconhecida nesse ponto de refração.
Em relação aos editais dos livros didáticos, esses valores estão presentes, porém
são expressos em termos mais específicos. O edital representante do primeiro período
sinaliza a necessidade de as obras estarem adequadas em relação aos seus preceitos éticos,
sem privilegiar a representação de grupos ou camadas sociais ou veiculando preconceitos.
Ao mesmo tempo, elas devem abordar criticamente questões sobre sexo, gênero, relações
étnico-raciais e classes sociais nas disciplinas.
Nos editais do segundo período essas discussões se mantêm e são ampliadas,
contemplando: a promoção positiva da imagem das mulheres; a abordagem de temáticas
que envolvem as questões de gênero e o combate à homo e transfobia; os debates para a
superação de todas as formas de violência; a promoção da educação e cultura sobre os
direitos humanos; o incentivo ao respeito e valorização da diversidade; a promoção
positiva da imagem de afrodescendentes e dos povos do campo; a promoção positiva da
cultura e história afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros; e a abordagem de
temáticas que envolvem as relações étnico-raciais, o preconceito e a discriminação racial.
Nesse sentido, esse ponto de refração não acompanha a manutenção do ponto
anterior. Os editais mostram um amadurecimento e fortalecimento das pautas que
envolvem a diversidade e a cidadania nesse campo de produção política, ecoando uma
ampliação das discussões dessas questões na sociedade como um todo.
No nível meso, as resenhas não apresentaram variações nas narrativas sistêmicas
encontradas nos editais. Acredito que, por se tratarem de critérios eliminatórios das obras,
quaisquer livros inscritos que não estivessem de acordo com tais diretivas seriam
eliminados e, portanto, não seriam comentados. No entanto, é interessante notar que, em
uma das resenhas do segundo período, há a indicação de que uma das obras é livre de
estereótipos e preconceitos, mas que ainda poderia apresentar uma maior diversidade de
gênero e raça, segundo a distribuição dela na população brasileira, além da pluralidade
social e cultural das várias regiões do país. Nesse sentido, é bastante claro que são
questões importantes e consideradas na avaliação feita dos materiais.
Em um mapeamento sobre a produção nacional da área do Ensino de Física,
Gedoz, Pereira e Pavani (2018) mostram a baixa produção existente sobre questões de
gênero no período de 2002-2017. Entre os 17 artigos encontrados, eles destacam a
pesquisa de Rosa e Silva (2015), que analisaram as imagens presentes em livros didáticos
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de Física e mostraram que os livros didáticos selecionados “trazem imagens que reforçam
estereótipos de gênero, apresentando mulheres em ambiente doméstico e
homens em situações de protagonismo no fazer científico.” (ROSA; SILVA, 2015, p. 83).
Elas discutem as contribuições dos movimentos feministas para as ciências e para a
Educação, mas ressaltam que há ainda muito a se avançar, inclusive nas representações
sociais que são feitas das mulheres.
Santos, Alem e Junior (2018) pesquisam a incorporação do ensino da Cultura e
História Africana e Afro-brasileira em livros didáticos de Física. Eles reconhecem que os
editais do PNLD apresentam discussões que envolvem as pautas étnico-raciais, porém ao
investigar uma das obras aprovadas, eles constatam que a coleção analisada “[...] não se
movimenta para a efetivação de fato da legislação específica do Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira” e que ela, apenas de forma pulverizada e sumária, sinaliza “[...]
a contribuição de povos negros e indígenas na produção de conhecimento” (SANTOS;
ALEM; JUNIOR, 2018, p. 310).
Essas pesquisas são referências para não se perder de perspectiva que as políticas
pela diversidade são conquistas de pressões exercidas historicamente por movimentos
sociais. Elas existem porque a educação repercute preconceitos de diversas naturezas, que
precisam ser superados em várias instâncias na luta por uma educação mais enraizada em
valores de justiça social.
O desenvolvimento de pautas ligadas à cidadania e à diversidade cultural, étnica
e de gênero se apresenta também no nível micro. Enquanto essa foi uma temática ausente
das narrativas de autores de livros didáticos do primeiro período, ela foi ao menos citada
de alguma forma por três dos quatro narradores do segundo período. A mônada C7
apresenta uma narrativa relativa à necessidade de adequar os livros submetidos ao PNLD
para que eles não sejam iguais aos livros antigos, que não representavam a diversidade
brasileira, ficando com a aparência de um contexto europeu, além de não dialogarem com
questões de cidadania (mônada E13). A mônada C13 constata como os editais mais
recentes estão buscando contemplar a representatividade das minorias como adequação a
uma “modinha”, sem ter a chance de se consolidar outras questões anteriores. A mônada
B8 chama a atenção para isso também, indicando que existem tendências de discussões,
mobilizadas na academia e que estão presentes nos editais que eles precisam se adequar.
Ele sinaliza, por exemplo, as discussões que envolvem o protagonismo juvenil, os
ambientes não urbanos, a situação do campo, os indígenas e as mulheres. Ele também
narra, na mônada B9, sobre as janelas de possibilidades existentes no funcionamento
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editorial, que evitam correr riscos ao fazer grandes mudanças em obras que já foram
anteriormente aprovadas. Nesse sentido, um livro não seria radicalmente transformado
para contemplar, por exemplo, uma perspectiva feminista. Por último, o autor da mônada
B15 apresenta que o livro que teve aprovado visa um ensino mais voltado a pensar a
cidadania, a sociedade e a pensar questões práticas do indivíduo e não se ater a abstrações
matemáticas, o que não o faria muito diferente do Enem. No entanto, ele reforça que o
livro não foi preparado para se adequar ao Enem. Eles apenas teriam princípios em
comum.
Dessa forma, primeiramente compreendo que essa diferença entre os dois
períodos está conectada a um crescimento das pautas que envolvem as diversidades e as
minorias. As questões de gênero, sexualidade, cor, raça, etnias e entre outras, não são
pautas novas, e muito ao contrário, tem cada uma delas histórias próprias de lutas e
conquistas na sociedade. Porém, elas têm sido abordadas em diversos contextos com
muito mais visibilidade nos últimos anos. Esse crescimento está também conectado à
própria emergência dessas questões nos editais de livros didáticos, o que acredito que
também estimula a refração das narrativas em nível micro, que passam a ser mais
fortemente influenciadas e relacionadas a essas temáticas.
Ao mesmo tempo, retomo a própria compreensão da refração ser possível dentro
de condições que negociam a prática, como uma composição entre o habitus e o campo
(RUDD; GOODSON, 2014). As narrativas mostram que as transformações dos materiais
para incorporar temas que estão se tornando pautas cada vez com mais visibilidade não
dependem exclusivamente que elas estejam previstas em editais. As possibilidades de
incorporação delas nos materiais estão diretamente relacionadas com a recepção que os
sujeitos envolvidos fazem delas, a partir de suas experiências e valores. Além disso, eles
estão inseridos em campos de atuação nos quais suas ações são delimitadas pelas posições
que ocupam e recursos simbólicos que dispõem. As dinâmicas de trabalho nas quais os
autores estão envolvidos nas editoras passam pelos seus interesses em manter cargos e
funções, e criam ou inibem chances de avançar na promoção de mudanças, como as
narradas pelas histórias de vida apresentadas nessa ênfase temática.
Compreendo que, nessa ênfase temática, as políticas analisadas do nível macro
são refratoras de influências e tendências globais em nível supra (GOODSON, 2019).
Apesar desse nível não ter sido incorporado no desenho de pesquisa aqui desenvolvido,
isto é, as narrativas sistêmicas de influência global, acredito que as considerações
apresentadas sobre o modelo de refração no capítulo 2 me direcionam a considerá-lo
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como parte do entendimento da refração observada sobre esse tema. Assim como na
ênfase anterior, as refrações observadas não estão fazendo referência exatamente ao
Enem, mas tanto o Enem quanto os editais dos livros didáticos são contextos nos quais o
crescimento da visibilidade de pautas pela diversidade é refratado. Nessa perspectiva,
observo que o ponto de refração das diretivas do Enem apresenta mais resistência à
incorporação dessas pautas do que os editais dos livros didáticos. Enquanto o primeiro
mantém as narrativas sistêmicas relativas a essa ênfase temática em estabilidade, o
segundo as amplia ao passar dos anos, apresentando mais elementos e considerações nas
discussões desenvolvidas.
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4.4 ±Competências e habilidades

A quarta ênfase temática identificada é referente as competências e habilidades. A
matriz de competências e habilidades do Enem tem estruturado o exame desde a sua
proposição inicial, porém ela passa a fazer essa função complementada por uma série de
objetos de conhecimento no segundo período.

Enem
PNLEM e PNLD

As disciplinas têm desempenhado um papel relevante na
pesquisa, na divulgação e no ensino-aprendizagem de
conhecimentos especializados, na medida em que
permitem reconhecer, na compreensão e assimilação de
diferentes objetos de estudo,
- competências e habilidades semelhantes; (BRASIL,
2013b, p. 41)

O texto central é complementado por outros, nos quais
são discutidas aplicações tecnológicas e apresentadas
algumas reproduções de artigos de jornais ou revistas. [...]
Encontram-se ao final de cada capítulo algumas sugestões
de leituras, todas elas apresentadas com uma breve
resenha.
A obra tem o mérito de contemplar, além do texto central,
todos esses outros materiais que, utilizados
adequadamente podem estimular o desenvolvimento de
competências e habilidades na direção de uma construção
crítica do conhecimento. (BRASIL, 2008b, p. 27).

Junto das orientações para cada conjunto de atividades
propostas no Livro do Aluno, o Manual do Professor
ainda informa quais as habilidades e competências
estariam sendo contempladas, mediante o seu
desenvolvimento. Isso é feito de forma abreviada, apenas
mencionando os códigos com os quais as mesmas
aparecem na Matriz de Referência do Exame Nacional do
Ensino Médio, referente às Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, o que evita tornar o Manual
desnecessariamente pesado. (BRASIL, 2011b, p. 55)
O Manual do Professor apresenta-se organizado em: parte
geral (a mesma em todos os volumes) e partes específicas,
organizadas por unidade, contendo, para cada unidade:
Matriz Enem ±competências e habilidades privilegiadas
na unidade; (BRASIL, 201b4, p. 41)

N6 – O Enem tem questões de Física Moderna
F15 – Habilidades do Enem

B12 - Eu parei de ver o Enem
B13 - O livro reflete essas influências

1998 – 2008

2009 – 2018

Guias de livros didáticos

Nesta etapa da escolaridade, na qual já se pode contar
com uma maior maturidade do aluno, os objetivos
educacionais preconizados podem passar a ter uma maior
ambição formativa, em termos tanto da natureza das
informações tratadas e dos procedimentos e atitudes
envolvidas como das habilidades, competências e valores
desenvolvidos. (BRASIL, 2005c, p. 41)

Autores de livros
didáticos

Art. 14 O Enem 2009, estrutura-se a partir dos seguintes
documentos: [...]
II. Matriz de Referência para o Enem 2009, Anexo III;
III. Objetos de conhecimento associados às Matrizes de
Referência, Anexo IV; (BRASIL, 2009a, s.p.)
§ 2° As questões objetivas e a redação destinam-se a
avaliar as competências e habilidades contidas na Matriz
de Referências para o Enem 2009, Anexo III desta
Portaria (BRASIL, 2009a, s.p.)

Nível meso

Art. 2º. O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
que se constituirá de uma prova de múltipla escolha de
cada área do conhecimento, e uma redação, avaliará as
competências e as habilidades desenvolvidas pelos
examinandos ao longo do ensino fundamental e médio,
imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho
e ao exercício da cidadania, tendo como base a matriz de
competências especialmente definida para o exame.
(BRASIL, 1998, s.p.)

Nível micro

Nível macro

Quadro 10: Episódios de refração da ênfase temática 4 – Competências e habilidades

Períodos

Fonte: o autor

Ao analisar a constituição inicial do Enem, é evidente a presença de narrativas
sistêmicas a favor do envolvimento do exame à matriz de competências e habilidades.
Uma vez que ela baliza o que o exame busca avaliar, ela se torna a principal referência
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para a compreensão da prova, a partir de quais atitudes, valores e procedimentos, a matriz
visa aferir. O exame é organizado em áreas de conhecimentos e correlacionado a essa
matriz, formada por 5 competências e 21 habilidades, construídas considerando uma
expectativa de desenvolvimento cognitivo correspondente ao término da escolaridade
básica. Ela baliza a construção das questões do exame, que visam averiguar as
capacidades dos participantes frente a contextos que se aproximem a situações deconvívio
social e de trabalho individual e coletivo.
Essas narrativas sistêmicas reconhecem que os conhecimentos escolares estão
adjacentemente presentes, porém de maneira secundária, como contextos para que as
proficiências de competências e habilidades possam ser avaliadas. As questões das provas
abordam o máximo de informações necessárias para sua resolução, já que o objetivo dela
está mais relacionado às capacidades de transformação dessas informações em
conhecimento, manifestando as proficiências. Assim, nenhuma lista de conteúdos, objetos
de conhecimento ou similar é apresentada para qualquer disciplina.
Já no segundo período desse ponto de refração, identifico uma mudança dessa
narrativa sistêmica, que passa a contemplar outra abordagem das competências e
habilidades. O Novo Enem anuncia em seu edital de abertura que ele tem duas referências
principais para sua estruturação: uma nova matriz de referência de competências e
habilidades e uma relação de objetos de conhecimento. A proposição de que as questões
da prova se destinam a avaliar as competências e habilidades se mantém, porém passa a
se ter também um rol bem definido de objetos de conhecimento disciplinarmente
conectados ao exame.
Dessa maneira, compreendo haver uma refração dessa ênfase temática nesse
ponto. A narrativa sistêmica que colocava em destaque a organização da prova a partir de
competências e habilidades passa a dividir espaço com a dos objetos de conhecimento.
Tal dinâmica não exclui a princípio o que o exame propunha no primeiro período, porém
flexibiliza a indução curricular das competências e habilidades como referências
importantes para o Ensino Médio. Ela aproxima o Enem a uma conservação de práticas
historicamente usuais no currículo, correlacionadas ao ensino a partir de listas de
conteúdos.
Compreendo que esta refração é sinalizada por pesquisas da área do Ensino de
Física sobre as provas do Enem. Em uma investigação sobre as questões que abordam a
Física nos exames realizados entre 2005 e 2008, Peixoto, Martins e Linhares (2009)
evidenciam a marginalidade dos conhecimentos da Física nas provas. Elas ressaltam que
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a ênfase das questões está sobre assuntos em pauta em discussões, ao invés dos conteúdos.
Em trabalho posterior (PEIXOTO; LINHARES, 2011), avaliando as questões da edição
do Enem 2009, as autoras destacam como todas as questões necessitam de conhecimentos
da Física para serem solucionadas, expressando habilidades presentes na nova matriz de
referência. Sobrinho e Rodrigues (2019) analisam a presença dos objetos deconhecimento
nas edições do exame realizadas entre 2015 a 2019. Eles evidenciam em seus dados como
todas as questões de Física do período estão relacionadas a objetos de conhecimento dos
editais, além de poderem ser relacionadas à matriz da Física. Assim, acredito que as
narrativas sistêmicas sobre as competências e habilidades estão mantidas, mas
flexibilizadas nas provas do segundo período.
No ponto de refração dos editais dos livros didáticos, essas narrativas não são tão
pronunciadas quanto no ponto anterior, em ambos os períodos. Existe um reconhecimento
que as obras devem contribuir para o desenvolvimento de capacidades básicas, como a
compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a formulação de hipóteses, o
planejamento e a argumentação, porém ele não é colocado como uma pauta recorrente
e/ou central para a avaliação das obras submetidas. Tal ausência das competências e
habilidades nesse ponto sinaliza uma refração dessa temática, que apesar de estar
contemplada em políticas educacionais do período, não adentra as discussões ou critérios
de avaliação dos editais.
No entanto, ao focalizar o nível meso, referente aos guias das obras aprovadas, a
consideração das discussões que envolvem as competências e habilidades voltam a
aparecer. No primeiro período, identifico uma narrativa sistêmica que aborda o
reconhecimento de uma relação positiva entre a formação pautada em competências e
habilidades e os conhecimentos da Física escolar, a partir do ensino com fontes diversas.
Constato, em ambos os períodos, que os guias sinalizam a presença dessa influência no
manual do professor de algumas obras, que informam as habilidades e competências do
Enem que são contempladas em cada uma das atividades ou unidades do livro do aluno.
No segundo período, uma das resenhas inclusive destaca que uma das obras traz uma
menor ênfase em atividades de caráter propedêutico, estando em seus fundamentos
alinhada a matriz de referência de competências e habilidades do Enem. Assim,
compreendo uma ressurgência dessa temática, estando diretamente referenciada na
influência que o Enem exerce no processo de produção de livros didáticos de Física.
No nível micro, compreendo também narrativas de história de vida que passam
pela temática das competências e habilidades. Referente ao primeiro período, a mônada
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N6 mostra a experiência do autor com alunos do Ensino Fundamental II que não tinham
problemas em fazer a prova do Enem do primeiro formato, pois ela não cobrava os
conteúdos do Ensino Médio. No entanto, ele sinaliza que isso mudou, aproximando o
exame de provas de vestibulares como o Fuvest, cuja referência maior é o conteúdo.
Também identifico a mônada F15, que discorre sobre o processo de produção e posterior
reformulação dos livros didáticos, que foram muito influenciadas pelas políticas
curriculares vigentes e pelo Enem. Ela apresenta inclusive como essa influência levou os
autores a passarem a sinalizar no manual do professor com qual das habilidades do Enem
cada uma das atividades do livro do aluno estavam se relacionando.
No segundo período, a mônada B12 mostra por que um dos autores decidiu parar
de acompanhar o Enem. Nela, ele narra que essa escolha foi relacionada ao
reconhecimento de que as provas do exame, que averiguam conteúdos conceituais,
estariam limitadas a avaliar conteúdos procedimentais e atitudinais. Ele também discorre,
na mônada B13, que existe um alinhamento entre as políticas públicas, que promoveram
as competências e habilidades no Enem, depois atrelaram esse Enem ao acesso ao Ensino
Superior e propuseram editais para os produção de livros que vão ser usados pelas pessoas
para estudar para o acesso ao Ensino Superior. No entanto, o autor mostra que, com a
posição que ocupava na editora que trabalhava, ele ao menos tinha maior poder para
argumentar contra setores que exerciam essa pressão em prol de uma visão mais
pragmática de educação.
As narrativas do nível micro revelam posições contrastantes que puderam ser
assumidas frente essa influência do Enem. No primeiro período, compreendo um episódio
de refração mais inclinado a conformação e alinhamento com a política do nível macro.
Nele, a narrativa em defesa das competências e habilidades é absolvida como parte dos
materiais didáticos, principalmente dos manuais do professor. No segundo período, a
refração observada dessa temática é mais diretamente compreendida como oposição. Um
dos autores, ao narrar as condições específicas que ele teve dentro da editora, sendo
simultaneamente um autor e editor, mostra como pode mobilizar a sua resistência frente
a pressão vivenciada no campo de produção do material didático.
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Nesse cenário, é interessante se retomar que o modelo da refração compreende
que as ações dos sujeitos são realizadas em meios ideologicamente orientados. Isto não
quer dizer que os interesses em disputa têm o poder de definição das práticas, mas que
eles fazem parte das condições nas quais se pratica a resistência e a conformidade. Nesse
sentido, as histórias narradas me levam a pensar que a adequação dos materiais às
narrativas sistêmicas que se aproximam das competências e habilidades, não
necessariamente acontece em virtude da pressão pelo alinhamento ao Enem, como uma
estratégia para a promoção das obras. Os autores narram, tanto o alinhamento quanto a
oposição, como posições assumidas a partir de seus valores e ideais, cujas possibilidades
de materialização nas obras estão atreladas aos recursos que eles dispõem no processo
editorial.
Dessa maneira, vejo que o Enem repercute essa ênfase temática nos pontos de
refração abordados, principalmente entre as resenhas dos livros didáticos aprovados no
nível meso e nas histórias de vida no nível micro. A demanda por, não apenas considerar
as competências e habilidades na construção dos livros, mas expô-las explicitamente,
principalmente para os professores, é presente entre as narrativas. No entanto, essa
demanda é refratada, ora de maneira mais alinhada com os editais, ora de forma mais
divergente.
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4.5 ±Contextualização

A ênfase temática da contextualização se apresenta de forma multifacetada ao
longo dos períodos e níveis, por vezes dialogando com diferentes propostas, como: o
cotidiano, as tecnologias, os conhecimentos prévios, a HFC e as relações CTS.

Enem

2 - Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 - Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de
uso cotidiano. H6 - Relacionar informações para
compreender manuais de instalação ou utilização de
aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. H7 Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para
a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a
defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a
qualidade de vida. (BRASIL, 2009a, s. p.)

PNLEM e PNLD

2. Será valorizada a obra que propiciar condições para a
aprendizagem da Ciência como processo de produção do
conhecimento e construção cultural, valorizando a história
das ciências. Contudo, a obra deve evitar a apresentação
do conhecimento científico como uma simples forma
alternativa de ver o mundo, tão válida quanto qualquer
sistema de crenças. A problematização do senso comum
deve caracterizar a abordagem dos conceitos, que devem
ser tratados de modo contextualizado, problematizando
questões geradoras da produção do conhecimento.
(BRASIL, 2005c, p. 42)
4. Será valorizada a obra que apresentar o conhecimento
científico de forma contextualizada, fazendo uso dos
conhecimentos prévios e das experiências culturais dos
alunos. (BRASIL, 2005c, p. 42)

(17) apresenta os conteúdos conceituais da Física sempre
acompanhados, ou partindo de sua necessária
contextualização, seja em relação aos seus contextos
sócio-cultural-históricoeconômicos de produção, seja em
relação a contextos cotidianos em que suas utilizações se
façam pertinentes, evitando a utilização de
contextualizações artificiais para esses conteúdos.
(BRASIL, 2009b, p. 41)
d. Desenvolve os conteúdos e as atividades, de forma
contextualizada, considerando tanto a dimensão social e
histórica da produção de conhecimento quanto à dimensão
vivencial dos estudantes no que se refere à preparação
para a vida e para o exercício profissional no mundo do
trabalho; (BRASIL, 2015b, p. 55)

A obra desenvolve os conteúdos da Física com tratamento
conceitual adequado, organizados a partir de elementos
concretos do cotidiano urbano. Esse tratamento visa à
contextualização e à compreensão conceitual, sem abrir
mão do formalismo matemático. Ao longo dos capítulos, a
obra trata inicialmente da fenomenologia e, a seguir,
introduz a conceituação física pertinente, buscando evitar
uma exposição precoce do aparato matemático-formal.
(BRASIL, 2008b, p. 54).

A contextualização dos conteúdos, por meio de
referências a aspectos do cotidiano e a produtos
tecnológicos, é marcante na obra. Isso se dá
principalmente a partir de leituras apresentadas na
introdução dos capítulos ou presentes em seções
complementares ao longo do texto principal. (BRASIL,
2014b, p. 67) A coleção procura tratar os conceitos
centrais da Física a partir de contextualizações, com
inserções de aplicações tecnológicas e de situações
vivenciadas pelos estudantes. Essa estratégia é mais presente na abertura das unidades e capítulos, bem como nas
seções Para saber mais. Um exemplo é a proposta de
discussão de hipóteses para a redução de lesões e mortes
no trânsito. (BRASIL, 2017b, p. 94).

N10 – Relacionar com as instalações residenciais
G8 – Situações práticas
G9 – Meu irmão
F12 – Necessidade empresarial de participar do PNLD

C1 - Minha geração; C10 – Absolutamente tudo
E7 – O tom moderno da obra; E9 – É isso que vai fazer a
diferença no livro!; E10 – Uma vitória pessoal
E13 – Aplica-se conteúdo e dá-se exercícios
E16 – Isso não tem espaço no Enem; M6 – A Física já era
ensinada de um jeito diferente; M10 – A gente dialogou
muito com o Enem; M13 – Esse tipo de questão; B2 –
Tênis; B12 – Eu parei de ver o Enem
B15 – O livro não parte de um princípio tão distante

1998 – 2008

2009 – 2018

Guias de livros didáticos

A proposta Enem 2001 foi estritamente contextualizada e
interdisciplinar, procurando avaliar a compreensão de
fatores ambientais, econômicos e sociais relacionados e
expostos em uma reflexão escrita que não existe no vazio
e que demanda de conhecimentos adquiridos em outros
campos de conhecimento. A organização disciplinar do
currículo escolar foi posta no caso em questão. (BRASIL,
2001b, p. 72)

Autores de livros
didáticos

Nível micro

Nível meso

Nível macro

Quadro 11: Episódios de refração da ênfase temática 5 – Contextualização

Períodos

Fonte: o autor

189
As narrativas sistêmicas sobre o papel da contextualização no Enem são presentes
desde a primeira formulação da prova, no primeiro período. Elas enfatizam que as
questões devem ser enraizadas em situações-problema contextualizadas, tanto nas
ciências quanto nas artes e em situações do cotidiano. Assim, o exame busca avaliar as
compreensões de fatores ambientais, econômicos e sociais relacionados e expostos a
conhecimentos diversos, proposta diretamente relacionada aos PCNEM (BRASIL,
2000a).
Esta narrativa se mantém no Novo Enem, se tornando expressa através de
habilidades das competências de área das Ciências da Natureza. Elas indicam, por
exemplo, a necessidade de os participantes saberem identificar a presença e aplicar as
tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos, dimensionar circuitos
ou dispositivos elétricos de uso cotidiano e relacionar informações para compreender
manuais de instalação ou utilização de aparelhos. Assim, a proposta de avaliar a expressão
de habilidades em diálogo com conhecimentos da Física em contextos permanece, muitas
vezes a partir de situações do cotidiano.
A partir de pesquisas que analisaram as questões das provas do antigo Enem
(PEIXOTO; MARTINS; LINHARES, 2009) e do Novo Enem (VIGGIANO;
GUARIGLIA; MATTOS, 2011; JOSÉ; BRAGA; NASCIMENTO; BASTOS. 2014;
SANTOS; AUTH; EXPEDITO; VIEIRA, 2015; ARAUJO; HOHENFELD; SOUSA,
2017), compreendo que as provas trazem contextos em suas composições, porém com o
passar dos anos estes contextos têm se tornado menos frequentes. Estes trabalhos
sinalizam uma refração horizontal que não está explicita nas narrativas sistêmicas das
diretivas do Enem, mas que pode ser reconhecida através da evolução das provas do
exame.
Nos editais dos livros didáticos as narrativas em prol da contextualização se
mantêm. Entre os critérios classificatórios das obras, o edital do PNLEM evidenciada a
contextualização e conexão aos conhecimentos prévios dos alunos, além da mobilização
de elementos da HC, do senso comum, da compreensão de problemas e de discussões
relativas às perspectivas CTS. No segundo período essas narrativas são preservadas, a
partir das discussões da necessidade de as obras apresentarem os conteúdos conceituais
da Física sempre acompanhados ou partindo de contextos sócio-cultural-históricoeconômicos de produção e/ou a contextos cotidianos.
No nível meso, as narrativas sistêmicas sobre a contextualização também estão
presentes nos guias, a partir de uma diversidade de maneiras com as quais as obras
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rompem com o ensino estritamente abstrato. Estas abordagens são positivamente
identificadas pelos avaliadores, que não descartam também o papel das abstrações no
ensino. Nas narrativas sistêmicas do segundo período essas considerações se mantém, e
a partir dos comentários feitos sobre as resenhas, compreendo que elas praticamente
distinguem as obras aprovadas em dois conjuntos principais: um no qual a
contextualização está mais referenciada a partir do cotidiano, sendo mais integrada aos
textos e atividades; e outro mais pautado em textos, em boxes e apêndices, para
contextualizar os conteúdos, usualmente dialogando com elementos da HFC e da
abordagem CTS, mas desenvolvidos de maneira aligeirada.
A compreensão das incorporações dessas perspectivas pode ser ampliada através
de pesquisas sobre os livros didáticos de Física. Sobrinho (2016) identificou, analisou e
sistematizou indicadores de temas sociocientíficos em provas do Enem e em livros
didáticos de Física. O autor indica que os últimos anos tem mostrado avanços na presença
de temas sociocientíficos nos livros e provas do Enem analisados, porém esta presença se
faz de forma pouco inovadora, simplificada e por vezes ingênua, sem instigar grandes
transformações nas práticas tradicionais de ensino. Silva, Pires e Manzke (2018)
buscaram averiguar se aspectos da História da Ciência estão sendo abordados em 14 livros
didáticos de Física voltados para o 1º ano do Ensino Médio e aprovados no PNLD/2015.
Os autores evidenciam que todos os livros analisados apresentam episódios relacionados
à História da Ciência, porém majoritariamente privilegiando dados cronológicos, como
datas de nascimento e morte e anos em que descobertas foram realizadas.
Assim, entendo haver um respaldo da área de Ensino de Física às críticas
expressas pelas resenhas a essas abordagens ingênuas e simplistas. Nessas discussões, as
resenhas reconhecem o avanço que algumas obras apresentam, com contextualizações
adequadas e incorporando contribuições do campo acadêmico da pesquisa sobre o ensino
de Física. No entanto, os guias afirmam que os contextos evocados não podem servir
apenas como exemplos. Eles precisam contribuir para a problematização dos
conhecimentos científicos, sendo essa uma perspectiva ainda pouco presente entre as
coleções aprovadas.
No primeiro período do nível micro, quatro mônadas mais diretamente abordam
memórias envolvendo formas de contextualização. As mônadas N10 e G8 expressam o
envolvimento com a escrita das seções relativas à eletricidade de livros didáticos, que
foram fortemente direcionadas ao estabelecimento de relações com as instalações
residenciais e às aplicações para a vida dos estudantes. A mônada G9 mostra parte da
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motivação de um dos autores para desenvolver um ensino mais contextualizado, que se
origina em sua infância, aprendendo sobre a Física com seu irmão engenheiro. A mônada
F11 expressa as intenções dos autores na promoção de propostas de ensino mais
contextualizadas em situações cotidianas, a fim de construir discussões textuais que
antecedem as abordagens mais abstratas.
Entre as narrativas do segundo período, identifico uma diversidade de histórias
envolvendo a contextualização. Na mônada C1, uma das autoras narra o início do
envolvimento dela com o campo de produção de livros didáticos. Ela conta que entre as
pessoas mais experientes dele, havia as que abordavam uma Física mais voltada para o
cotidiano. Na mônada E13, um dos autores expressa que, antes dele começar a participar
da reformulação de uma obra ela não dialogava com as situações do dia-a-dia, se atendo
unicamente ao ensino pautado em conteúdos e exercícios.
A mônada C10 expressa algumas formas de contextualização que a autora se
motivava a mobilizar em sua escrita, envolvendo também conhecimentos de outras
disciplinas. Na mônada M6, é narrada a primeira escola que uma das autoras trabalhou,
na qual ela encontrou práticas de ensino diferentes das quais ela estava habituada, pois
eram mais pautadas em situações ligadas ao dia a dia. A mônada E7 traz as memórias de
um dos autores, relativas à dinâmica vivida com os autores envolvidos na escrita dos
livros. Para ele, que era o autor mais novo no grupo, estava reservada a tarefa de dar o
tom moderno da obra, escrevendo sobre questões interdisciplinares, Física Moderna e
História da Ciência, enquanto os autores originais da obra, antes da inclusão dela no
PNLD, cuidavam do corpo principal dos textos do livro. Na mônada E9, ele conta sobre
o processo de incorporar mais elementos da HC no livro, se atendo às críticas que os guias
fazem dos mal usos que são feitos desses elementos. O autor narra algumas dificuldades
encontradas nesse processo, na relação com a produção editorial, mas conclui que o livro
conseguiu avanços nesse sentido que foram bem recebidos pela avaliação do MEC
(mônada E10). A mônada B2 apresenta a experiência de um dos autores na escrita de
boxes, que visavam a contextualização de conhecimentos de cinemática. Ele conta que
um desencontro de informações, entre ele e o editor responsável, levaram a escrita de um
tema diferente do planejado.
Na mônada M10, uma das autoras fala sobre a proximidade que o livro que
participou da escrita tinha com os PCN e com o Enem, uma vez que o exame traz questões
com problemas reais e contextualizadas, que acabaram sendo bastante incorporadas ao
material (mônada M13). A mônada B15 também vai nessa direção, indicando uma
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convergência entre o Enem e o livro, que compartilham a proposta por um ensino mais
contextualizado. No entanto, o autor enfatiza que o livro não foi feito consultando o
exame, buscando se adequar a ele. Na mônada E16 um dos autores narra sobre o seu
envolvimento com questões da HC, constando que algumas temáticas não têm espaço no
Enem e nos vestibulares, mas podem ser parte da motivação para se estudar a Física.
Compreendo que as narrativas desses dois períodos compartilham a defesa por um
ensino de Física que não esteja pautado em abstrações descontextualizadas. De maneira
geral, esse é um valor presente em todos os níveis e períodos analisados, em narrativas
sistêmicas e de história de vida. Esse alinhamento possivelmente pode ser compreendido
como parte de uma tendência de lutas históricas por mudanças no ensino das Ciências da
Natureza. Os autores enfatizam que essa concordância com o Enem não é proposital, no
sentido de ser resultado de um esforço para se adequarem ao exame, mas uma coerência
entre a prova e os livros que é bem recebida.
No entanto, ao sobrepor as narrativas do nível micro entre si, compreendo que o
segundo período apresenta uma ampliação das considerações sobre o ensino
contextualizado, em relação ao primeiro período. Enquanto o primeiro se aproxima mais
diretamente das abordagens do cotidiano, assim como as narrativas sistêmicas do Enem
no nível macro, o segundo aborda possibilidades de contextualização mais diversas, como
são discutidas nos editais e guias dos livros didáticos. Assim como discutido no nível
meso, as narrativas no micro evidenciam dificuldades para ampliar as formas de
contextualizar os conhecimentos escolares, estando permeadas pelas dinâmicas de
produção dos livros didáticos e da própria avaliação deles nos programas governamentais.
Sendo uma ênfase temática ampla, no qual variadas perspectivas podem ser
contempladas para romper com o ensino majoritariamente abstrato da Física, a
contextualização é compreendida nesses pontos de refração como uma influência pouco
desviada. Identifico episódios que abordam possibilidades e desafios de sua
materialização, indicando que a contextualização da Física escolar é um valor
positivamente compartilhado e difundido no Ensino de Física.
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4.6 ±Abordagem qualitativa/quantitativa

A

sexta

ênfase

temática

identificada

é

referente

a

abordagem

qualitativa/quantitativa. Como uma discussão recorrente nas pesquisas sobre o Ensino de
Física, narrativas sobre o caráter qualitativo/quantitativo das abordagens da Física escolar
estão amplamente presentes nos períodos e níveis analisados.

Enem
PNLEM e PNLD

A obra NÃO deve privilegiar somente a memorização de
termos técnicos e definições, não se pautando, portanto,
somente porquestões de cópia mecânica ou memorização.
O vocabulário científico deve ser usado como um recurso
que auxilie a aprendizagem das teorias e explicações
científicas, e não como um fim em si mesmo. (BRASIL,
2005c, p. 41)

Nível meso

Guias de livros didáticos

Ao mesmo tempo, também é constatado que ele não tem
uma perspectiva pedagógica pautada unicamente na
resolução de exercícios, mas busca um equilíbrio entre o
fomento de discussões e a realização de atividades mais
ligadas a procedimentos mais mecânicos.
Ao enfatizar também os aspectos qualitativos e
conceituais do conhecimento físico, a obra não se
restringe à preparação dos alunos aos exames
vestibulares, favorecendo também sua formação para o
prosseguimento de estudos em nível superior e para a sua
inserção no mundo do trabalho e na sociedade
contemporânea. (BRASIL, 2008b, p. 36)

Autores de livros didáticos

N3 – Desempenho muito bom no vestibular
N5 – O Enem era bem básico mesmo
G10 – “Essa série de exercícios é muito difícil”
G11 – Um livro que as pessoas gostassem para o Enem
F5 – “Bem-vindo ao campo de Álgewitz”
F8 – Uma certa resistência
F9 – O nosso material prepararia até melhor o aluno
F10 – Focado em textos e atividades de reflexão
F11 – O inverso

Nível macro

VIII - Analisar criticamente, de forma qualitativa ou
quantitativa, as implicações ambientais, sociais e
econômicas dos processos de utilização dos recursos
naturais, materiais ou energéticos;
XVI - Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa,
situações-problema referentes a perturbações ambientais,
identificando fonte, transporte e destino dos poluentes,
reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos
ecossistemas e no sistema produtivo e propor formas de
intervenção para reduzir e controlar os efeitos da poluição
ambiental;
(BRASIL, 1998, s.p.)

Nível micro

Quadro 12: Episódios de refração da ênfase temática 6 – Abordagem qualitativa/quantitativa

Períodos

Observações e mensurações: representação de grandezas
físicas como grandezas mensuráveis. [...] Descrições do
movimento e sua interpretação: quantificação do
movimento e sua descrição matemática e gráfica.
(BRASIL, 2009a, s.p.)

(4) apresenta exercícios e problemas, de modo claro, de
acordo com a função de cada tipo de questão/atividade.
Os problemas devem ser apresentados mediante
enunciados acompanhados da contextualização da
situação-problema específica e devem ser abertos o
suficiente para estimular/permitir estimativas e
considerações por parte do professor e do aluno;
(BRASIL, 2009b, p. 40)

Os exercícios e problemas que compõem as seções
Questões comentadas e Questões propostas mantêm o
caráter tradicional de priorizar a aplicação de fórmulas e
conceitos, apresentando questões típicas de vestibulares.
Mas não aparecem em dosagem excessiva a ponto de
comprometer a obra como eminentemente propedêutica.
(BRASIL, 2014b, p. 85)
“As principais atividades propostas aos estudantes são os
exercícios quantitativos, embora apareçam, de forma
pontual, questões abertas e atividades voltadas ao debate”
(BRASIL, 2017b, p. 60).

C8 – Dar a cara da editora; C10 – Absolutamente tudo
C14 – Fórmula pronta; C15 – Questões do Enem no livro
E4 – Mas não é assim que os autores gostam; E11 – Abre
o livro para fazer exercícios; E13 – Aplica-se conteúdo e
dá-se exercícios; M7 – Uma boa usuária dessa
metodologia; M10 – A gente dialogou muito com o Enem
M13 – Esse tipo de questão; B1 – Fazer questões
B10 – Posição confortável; B11 – Meus subterfúgios
B16 – Ficar mais atrativo para os estudantes
B17 – Um livro didático não é escrito para os alunos

1998 – 2008

2009 – 2018
Fonte: o autor
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No nível macro, compreendo a presença, mesmo que em considerações bem
pontuais, de narrativas sistêmicas sobre as qualidades mais qualitativas e/ou quantitativas
do Enem. Entre as 21 habilidades que compõe a primeira matriz de referência do exame,
identifico duas habilidades que indicam que os participantes são avaliados em relação a
capacidade de análise de forma qualitativa ou quantitativa.
Essas considerações não são mais presentes nas diretivas da prova no segundo
período, nem entre os eixos cognitivos comuns a todas as áreas, nem entre os da área das
Ciências da Natureza ou entre as habilidades específicas da Física. No entanto, encontro
habilidades que demandam a mensuração e representação de grandezas físicas como
grandezas mensuráveis, além da quantificação do movimento e sua descrição matemática
e gráfica. Nesse sentido, acredito que há um indício que a narrativa sistêmica sobre essa
temática apresenta uma refração horizontal no período, aproximando o exame em seu
segundo formato a uma abordagem mais quantitativa que em seu formato inicial.
Essa temática, no nível macro e meso de ambos os períodos, se combina com
outra, que vai além da consideração do caráter qualitativo e/ou quantitativo das obras.
Reconheço a presença de narrativas sistêmicas que evidenciam a necessidade de
superação de propostas essencialmente propedêuticas, pautadas em práticas de repetição,
memorização e treinamento de técnicas de resolução de exercícios. Tais narrativas
conectam as obras que dão centralidade aos exercícios a perspectivas mais quantitativas
do ensino de Física. Dessa maneira, compreendo que essa ênfase temática é refletida
também em narrativas sobre os exercícios e problemas que constituem os livros didáticos,
pois eles são uma parte das obras na qual intenções por abordagens mais quantitativas ou
qualitativas podem estar sendo expressas.
Entre as resenhas das obras de ambos os períodos, identifico uma preocupação
com a presença de tendências a um ensino pautado em memorizações e execução de
cópias mecânicas, sendo recorrente a constatação que alguns livros apresentam grandes
seções de exercícios, majoritariamente advindos dos vestibulares e do Enem.Compreendo
entre elas três tipos principais de narrativas sistêmicas: algumas obras são mais centradas
no estimulo a competências que vão além da memorização e execução mecânica de
procedimentos, através de abordagens mais qualitativas; outras buscam um equilíbrio
entre atividades que são mais voltadas ao preparo para o vestibular e aspectos qualitativos
e conceituais dos conhecimentos da Física; e por último obras intensamente pautadas na
apresentação dos conceitos físicos em contato direto com as formulações matemáticas e
formalismos, como uma espécie de “algebrismo”, que por vezes alcança
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uma profundidade que vai além da usualmente desenvolvida no Ensino Médio. Entendo
haver entre as resenhas uma maior frequência dessa terceira narrativa sobre as obras
aprovadas, indicando uma manutenção de narrativas sistêmicas sobre o ensino da Física
que se alinham mais às diretivas do Novo Enem do que de seu formato original. No
entanto, tal refração está contrastada com a intenção dos próprios editais e dos guias, que
reforçam a defesa por um ensino de Física que não seja orientado unicamente com fins
propedêuticos.
Essa é uma preocupação historicamente presente em pesquisas sobre o ensino da
Física escolar. Segundo Pacheco (1979), a partir de uma análise de livros didáticos de
Física dos anos de 1970, “os autores dos livros didáticos de Física, principalmente os mais
recentes, têm dado muita ênfase à parte do livro que se destina aos exercícios a serem
resolvidos” (PACHECO, 1979, p. 4). Apesar de ele ter se referido a um período histórico
que em muitos anos antecede o focalizado nesta investigação, acredito que o autor
evidencia uma centralidade que os exercícios têm nos livros didáticos de Física que
persiste ainda hoje, e que é investigada e constatada por outras pesquisas atuais. Silva,
Garcia e Garcia (2011) e Artuso (2013) investigam os usos que alunos fazem dos livros
de Física, discutindo que a realização de exercícios é a atividade mais frequentemente
reconhecida por eles. Garcia, Garcia e Pivovar (2007) e Artuso, Marino, Costa e Lima
(2017) também identificam a grande importância que professores de Física atribuem aos
exercícios nos livros didáticos. Olguin (2005), Faria (2009), Errobidart e Gobara (2011),
Zambon et al. (2011) e Martins e Garcia (2015) discutem essa influência de vestibulares
sobre a produção de livros didáticos de Física, refletida nas seções de exercícios que os
compõe.
Compreendo, a partir das narrativas sistêmicas do nível meso e dos resultados
dessas pesquisas, que a ênfase dada aos exercícios nos livros didáticos é uma influência
historicamente estabilizada de fins propedêuticos no ensino da Física. Não pretendo
significar que ela seja um imperativo dominante das práticas do campo de produção dos
livros didáticos, mas que tenha um caráter ideológico. Nesse sentido, acredito que o
modelo da refração pode ajudar a mapear em que extensão e forma ela configura e
influencia o cenário educacional.
No nível micro, essa temática está bastante presente, em diferentes intensidades,
nas narrativas de história de vida dos sete entrevistados. A mônada N3 apresenta o
contexto no qual um dos autores foi convidado para ser autor de livros didáticos, a partir
do reconhecimento que os alunos dele tinham um desempenho muito bom no vestibular
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e falavam bem dele. Na mônada N5, ele narra como os vestibulares e o Enem exerciam
pressão nas escolhas que eles tinham que fazer no desenvolvimento tanto do texto de
teoria, quanto nas questões do livro. Esses desenvolvimentos também eram negociados
com os editores, por exemplo, em relação ao grau de dificuldade dos exercícios propostos
(mônada G10). Um dos autores narra inclusive que a editora pressionava os autores para
se adequarem mais explicitamente ao Enem, pois o livro era muito hermético, difícil e
sem propostas qualitativas (mônada G11).
A mônada F5 conta uma das histórias de um dos autores, enquanto estudante de
graduação, que gerou nele um inconformismo com uma proposta de ensino de Física
Moderna extremamente pautada em formalismos. Ele narra (mônada F8) uma certa
resistência encontrada, entre professores e pais de alunos, ao material que ele participou
da produção, por terem poucas fórmulas e mais textos. Ao mesmo tempo, também conta
(mônada F9) que o objetivo daquela equipe de autores não era escrever um livro voltado
ao preparo para o vestibular. Eles acreditavam que o Enem pressionava os vestibulares
para que eles tivessem questões mais reflexivas e não só de cálculo pelo cálculo, o que
era mais próximo da proposta do material que escreviam, que não estava focado na
resolução de exercícios (mônada F10). Ele desenvolve (mônada F11) que a orientação
que os motivava é que as fórmulas, cálculos e quantificações fazem parte do ensino da
Física, mas precisavam estar lá depois de uma discussão textual e isso é o inverso do que
usualmente se vê nos livros de Física.
Entre os autores do segundo período essa temática também é recorrente. A mônada
C8 apresenta a narrativa de uma das autoras sobre processos pouco coletivos vividos na
produção dos materiais. Ela conta que eles pediam exercícios originais e textos
finalizados, e depois disso eles faziam os ajustes para “dar a cara da editora". Nas
mônadas C10 e C14, ela narra experiências de produção de material com editoras. Ela diz
que uma das funções que precisava exercer era a seleção de exercícios, a partir de fontes
como o Enem e os vestibulares. Na mônada C15, ela discute que essa pressão era existente
por que os livros não eram apenas submetidos ao PNLD, mas também para serem
vendidos para escolas particulares, e isso era importante para elas.
Um dos professores também narra (mônada E4) uma experiência de produção de
exercícios para um livro didático tradicional de Física. Ele conta que os exercícios que
criou não foram aceitos, pois não se alinhavam a forma de pensar dos autores do livro.
Ao integrar a equipe de produção de uma obra que já era publicada antes do PNLD, ele
constata que o livro estava pautado em uma abordagem tradicional de aplicação de
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conteúdos e exercícios (mônada E13). Ele também narra (mônada E11) a experiência de
ter que adequar os livros aos editais, tendo que reduzir o número de páginas da obra.
Nesse processo, os autores precisam fazer seleções sobre o que podem eliminar, e ao
conhecerem o público que escolhe o livro deles, eles têm dificuldade de cortar exercícios.
A mônada M7 apresenta a experiência de uma das autoras, que antes de integrar a
equipe de elaboração do material já via como muitos professores tinham dificuldade em
usá-lo. Ela conta que o material tinha uma proposta muito diferente da que eles estavam
habituados, pois não se pautava no desenvolvimento dos conteúdos a partir da
apresentação de equações e realização de listas de exercícios. A autora também narra
(mônada M10) sobre a aproximação do material com a proposta do Enem, por ser um
exame com questões contextualizadas. Ela conta que haviam em todos os capítulos
questões de vestibulares ou do Enem (mônada M13), preferencialmente questões que não
fossem totalmente abstratas, e que ao ser necessário incluir questões extras na obra, eles
acabaram escolhendo incorporar mais algumas questões que vinham do Enem.
Ao narrar o início de sua experiência em uma editora (mônada B1), um dos autores
fala que sua função estava principalmente relacionada a produção e resolução de
exercícios, tendo referência o Enem e os vestibulares. Para ele, a obra não parte de um
princípio tão distante do Enem, uma vez ambos não se limitam a considerar as abstrações
matemáticas (mônada B15). Na mônada B10, ele narra sobre como a posição que ele
ocupava na editora o ajudava a lidar com a pressão de ter que colocar mais exercícios de
vestibulares no livro do que ele pretendia. Ele conseguia construir rotas de subterfúgio
dessa pressão, adicionando, por exemplo, ao menos um exercício de vestibular em cada
capítulo (mônada B11). Ele narra que existem estratégias de marketing para a divulgação
das obras, relacionadas por exemplo a presença de exercícios do Enem e do vestibular no
livro (mônada B14).
Esse cenário complexo apresentado pelas narrativas de história de vida provoca
leituras que podem ir em direções diversas, que não visam a construção de explicações
lineares e reducionistas, mas lidar com uma pluralidade de olhares.
Entre os autores do primeiro período, as narrativas mostram a emergência de
pressões pela adaptação das obras, que visam conseguir tanto a aprovação nos programas
governamentais, quanto a aproximação ao Enem. Compreendo essa pressão se
manifestando nessa temática através dos exercícios e abordagens que os livros contêm,
incluindo um tom mais ou menos qualitativo que a obra buscar desenvolver. Ao mesmo
tempo, também encontro narrativas sobre a promoção de uma obra que tensiona
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explicitamente o ensino de Física com inclinação quantitativa. Elas ainda mobilizam
também que essa tendência acompanha as mudanças nos sistemas de seleção ao Ensino
Superior de seu tempo, mantendo assim o potencial de a obra preparar os estudantes para
a continuidade dos estudos em nível superior.
As narrativas de que os vestibulares e o Enem estão sendo influências em prol de
um ensino menos abstrato e qualitativo é compartilhada nas experiências narradas de
autores do segundo período. Eles mostram como a influência dos processos de acesso ao
Ensino Superior é presente no campo de produção dos livros didáticos, se constituindo
como uma ideologia que afeta suas possibilidades de ação. Seja em prol de uma
abordagem mais qualitativa ou mais quantitativa, as narrativas que abordam as pressões
exercidas sobre as obras para que acompanhem as tendências das avaliações correntes são
presentes. Porém, essas narrativas não deixam de localizar como tais pressões se
misturam, envolvendo as expectativas dos autores, das editoras, dos editais dos livros
didáticos, dos professores que escolhem os livros e das famílias dos alunos.
A partir das direções que as narrativas sistêmicas e as narrativas de história de vida
assumem nessa ênfase temática, compreendo a formação de uma imagem polifônica,
atravessada pelo caráter histórico e ideológico do ensino de Física a partir de premissas
propedêuticas e acadêmicas. As narrativas mobilizam como elas direcionam o caráter
qualitativo/quantitativo do ensino da Física escolar em cada um dos níveis, por vezes
alinhando as intenções dos autores às políticas de maneira ‘acidental’, e por vezes,
induzindo adequações intencionais das obras para acompanhar as políticas.
De toda forma, entendo que a influência do Enem é reconhecida nessas narrativas,
enquanto um indutor de propostas de ensino mais alinhadas a tendências qualitativas, o
que justamente contradiz a refração horizontal que ele experiencia no ponto de refração
de sua preposição no nível macro. Acredito que talvez essa refração esteja justamente
respaldada na indução curricular que as políticas de livro didático também fazem,
contribuindo para a ressignificação progressiva do que uma abordagem propedêutica no
ensino de Física significa. As narrativas sistêmicas do nível meso abordam que essa
ressignificação ainda é um processo em desenvolvimento na área, que ainda tem muito o
que avançar, no entanto, as experiências narradas no nível micro mostram que este
processo é um resultado do amadurecimento de discussões que têm sido
progressivamente mais expressas.
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4.7 ±Conteúdos da Física

A sétima e última ênfase temática identificada é referente aos conteúdos da Física.
Esta ênfase contempla a grande transformação que o Enem passa no segundo período,
definindo um rol de conteúdos que compõem a prova, lista inexistente no primeiro
período.

Enem

Além disso, os conteúdos não são solicitados para avaliar
apenas a sua retenção, mas para medir como são
utilizados a serviço da solução de problemas com as
características mencionadas exigidas para o exame. Este
fato define outra peculiaridade das situações-problema
elaboradas, qual seja, a de comportar em seus enunciados
o máximo de informações necessárias para a sua
resolução, apoiadas em conhecimentos considerados
básicos na formação de jovens ao final de 11 anos de
escolaridade. (BRASIL, 2001b, p. 56).

Objetos de conhecimento associados às Matrizes de
Referência
3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias
3.1 Física
Conhecimentos básicos e fundamentais [...] - O
movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas [...]
Energia, trabalho e potência [...] - A Mecânica e o
funcionamento do Universo [...] - Fenômenos Elétricos e
Magnéticos [...] - Oscilações, ondas, óptica e radiação [...]
- O calor e os fenômenos térmicos [...] (BRASIL, 2009a,
s.p.)

PNLEM e PNLD

3. A obra deve pautar-se por um princípio de abrangência
teórica e pertinência educacional, priorizando os
conceitos centrais, estruturadores do pensamento em cada
disciplina ou na área do conhecimento, em vez de
privilegiar conceitos secundários. Visando a uma
aprendizagem significativa de tais conceitos centrais, a
obra deve evitar uma visão compartimentalizada e linear
dos mesmos, buscando abordá-los de maneira recorrente,
em diferentes contextos explicativos e situações concretas
[...] (BRASIL, 2005c, p. 42)

Assim, surge a tarefa de priorizar, para serem ensinados
no ensino médio, por exemplo, os conteúdos do campo
conceitual de todo esse vasto e amplo conjunto de
conhecimentos que hoje constitui a ciência Física. É certo
que todo esse conhecimento físico não deve e não pode
estar representado em qualquer configuração curricular ou
planejamento de ensino e, consequentemente, em
qualquer obra didática dirigida para a Física escolar.
Nesse sentido, escolhas devem ser feitas, porém todas elas
precisam ser justificadas. (BRASIL, 2015b, p. 54)

Guias de livros didáticos

Diferentemente do usual em textos didáticos de Física
para o Ensino Médio, a obra dá destaque à Física
Moderna, dedicando a ela um espaço que corresponde a
mais que o dobro daquele dedicado, por exemplo, à
Cinemática. (BRASIL, 2008b, p. 27)
A obra, ainda que constituída por um volume único,
mantém a seleção e a distribuição usual dos conteúdos
desenvolvidos do Ensino Médio de Física, mas sem
privilegiar a Cinemática e a Óptica Geométrica (embora
haja grande número de capítulos dedicados a esses temas,
tratam-se de capítulos curtos) e destacando a Física
Moderna. (BRASIL, 2008b, p. 42)

Esta é uma coleção indicada para aqueles professores que
buscam uma alternativa para a forma pela qual os
conteúdos de Física são tradicionalmente desenvolvidos
no ensino médio. Ainda que abranja os programas que
constam de exames vestibulares e de exames nacionais, a
sequência e as abordagens propostas na obra irão
requerer, do professor e da escola, uma predisposição para
mudanças, incluindo-se aí mudanças nas interações
pedagógicas. (BRASIL, 2011b, p. 58)
Sua estrutura diferencia-se dos livros didáticos
convencionais. Por exemplo, conteúdos de Física
Moderna são tratados ao longo de todos os volumes e os
conceitos de dinâmica antecedem e são privilegiados em
relação aos de cinemática. (BRASIL, 2014b, p. 74)

Autores de livros
didáticos

Nível micro

Nível meso

Nível macro

Quadro 13: Episódios de refração da ênfase temática 7 – Conteúdos da Física

N2 – Pioneiros; N4 – “na hora que a gente lançar o livro
vai aparecer!”; N6 – O Enem tem questões de Física
Moderna; N8 – Nós escrevemos no nosso estilo; N9 –
Não é adequado ao PNLD; N12 – Ser conteudista é um
defeito?; N13 – Livros com mais conteúdos não passam
no PNLD; N14 – O pano de fundo era o Enem; N15 –
Fazer as provas de determinada maneira; G6 – “ter que
por tudo”; F3 – Algumas angústias; F4 – Enjoando um
pouco disso; F5 – “Bem-vindo ao campo de Álgewitz”;F6
– Forte vínculo interdisciplinar; F7 – Coautor

C11 – Estamos lá para carregar o piano
E6 – Eu não posso decepcionar os professores
E7 – O tom moderno da obra
E15 – Mais interessante do que o vestibular da Fuvest
E17 – Mais pinceladas minhas
M8 – Na essência da coisa
M10 – A gente dialogou muito com o Enem
B15 – O livro não parte de um princípio tão distante

1998 – 2008

2009 – 2018

Períodos

Fonte: o autor
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As narrativas sistêmicas que envolvem a temática no primeiro período do nível
macro do Enem são bem enfáticas ao localizarem o papel dos conteúdos nas provas: eles
não integram a prova para terem a aprendizagem deles avaliada, mas para serem meios
através do qual competências e habilidades podem ser expressas. A definição de quais são
exatamente esses conteúdos não é feita, sendo apenas apresentado que eles são os
conteúdos fundamentais do Ensino Fundamental e Médio, considerando como referências
norteadoras as políticas educacionais nacionais e as Matrizes Curriculares de Referência
para o SAEB. Nessa narrativa sistêmica, o conhecimento está presente, porém posto em
função da averiguação de atitudes, valores e procedimentos.
Essa narrativa sistêmica muda drasticamente ao se focalizar o segundo período do
mesmo ponto de refração. As diretrizes do Novo Enem mobilizam novas matrizes de
competências e habilidades, e associada a elas é apresentada pela primeira vez uma lista
de objetos de conhecimento que integram as provas. Organizada por disciplinas,
chamadas de componentes curriculares específicos, a relação de objetos de conhecimento
da Física conta com seis partes42. Cada uma dessas partes é acompanhada pela
apresentação de uma relação ampla de conteúdos, algo sem paralelo nos editais anteriores
do exame.
Um conjunto de pesquisas encontradas investigam a presença e distribuição dos
conteúdos da Física escolar nas provas do Enem. As análises conduzidas por Peixoto,
Martins e Linhares (2009) e Silva e Prestes (2009) sobre os conteúdos e temas presentes
nas provas anteriores a 2009 evidenciam que a maioria das questões dialoga com a
temática energética. Silva e Prestes (2009) sinalizam ainda que nenhuma questão das
provas de 2006 a 2008 abordava diretamente conteúdos usualmente considerados
importantes no ensino da Física, como aceleração, força e carga elétrica. Concheti,
Martins, Souza e Leite (2011) fazem o mapeamento dos conteúdos de astronomia
presentes nas provas do Enem entre 1998 e 2010, discutindo como temas relacionados a
Astronomia, seja na forma de conteúdos ou de contextos, estão mais presentes nas provas
do Enem do que nos vestibulares da USP e da Unicamp. José, Braga, Nascimento e Bastos
(2014) investigam as questões das provas de Ciências da Natureza das edições de 2009 a
2012 do Enem, e Moeto, Pereira e Menezes (2017) as de 2012 a 2014. Ambos os trabalhos
evidenciam um crescimento da quantidade de questões de Mecânica e uma quase ausência

42

(I) Conhecimentos básicos e fundamentais, (II) O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas, (III) Energia, trabalho e
potência, (IV) A Mecânica e o funcionamento do Universo, (V) Fenômenos Elétricos e Magnéticos, (VI) Oscilações, ondas, óptica e
radiação e (VII) O calor e os fenômenos térmicos.
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de questões relacionadas a Física Moderna, o que também é identificado por Silva e
Martins (2013).
A partir dessa mudança na apresentação e definição de conteúdos para a prova, e
dos resultados dessas pesquisas, compreendo existir uma refração horizontal da narrativa
sistêmica dessa temática. O realce dado aos conteúdos parece deslocar a posição central
que era dada às competências e habilidades. Isso não significa que elas tenham sido
eliminadas do rol de influências da prova, mas que, nas narrativas sistêmicas desse ponto
de refração, elas passam a dividir um espaço que antes ocupavam com mais destaque. Ao
mesmo tempo, vejo que a dinâmica dos conteúdos das provas acompanha a usualmente
presente em exames vestibulares, ao destacar a Mecânica e atenuar a Física Moderna.
No nível macro referente aos editais de livros didáticos, as narrativas sistêmicas
de ambos os períodos se alinham. No primeiro período, elas abordam a necessidade de os
conteúdos serem compatíveis e atualizados, em relação aos conhecimentos
correspondentes nas ciências e às orientações curriculares oficiais, além de priorizarem
os conceitos centrais de cada disciplina, ao invés dos secundários. No segundo, é discutida
a abrangência dos conhecimentos da Física, o que implica na necessidade de os livros
estabelecerem prioridades e fazerem escolhas, que precisam ser justificadas. Dessa
maneira, ambos os períodos trazem considerações que remetem a uma grande quantidade
de conteúdos nas disciplinas, que precisam ser selecionados para a construção das obras.
Adentrando o nível meso, reconheço novamente uma homogeneidade entre as
narrativas sistêmicas. Elas constatam a predominância nas obras de uma composição
usual de conteúdos, geralmente organizados com a mesma sequência. Em algumas
resenhas, tais abordagens são consideradas como muito extensas, e em nenhuma delas é
apontado que há conteúdos faltando. As únicas variações identificadas são relativas ao
ordenamento dos temas, que é feito sem começar pela cinemática em algumas obras e a
presença, algumas vezes de maneira mais acentuada e em outras de maneira mais sutil,
de elementos da Física Moderna. As resenhas também reconhecem positivamente
algumas obras pela capacidade de incorporarem a Física Moderna de maneira adequada
e com destaque, sem a manter limitada aos apêndices dos livros. Assim, no nível meso,
as narrativas sistêmicas parecem sinalizar para o contexto que os editais discutem, no qual
os livros tem como referência um rol já historicamente estabelecido de conteúdos a serem
abordados. Não são observadas indicações de seleções e prioridades sendo feitas entre as
obras aprovadas, e a inclusão de temas relativos a Física Moderna vai mais na direção de
tentativas de integrar novos conteúdos aos já usuais presentes nos currículos de Física.
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No campo das pesquisas sobre os livros didáticos de Física não foram encontrados
interlocutores que investigaram as variações dos conteúdos presentes nas obras demaneira
mais abrangente. No entanto, trabalhos que abordam a Física Moderna nos livrosdidáticos
são encontrados. Destaco as pesquisas de Neves (2014), Anjos, Sahelices e Moreira
(2015) e Bernardo (2015), que analisam como livros aprovados no PNLD tem
incorporado temas de Física Moderna e Contemporânea. Estes trabalhos discutem como
as abordagens desses temas estão bastante pautadas na apresentação de procedimentos e
ferramentas matemáticas, omitindo discussões importantes e que englobam essa temática.
Elas identificam que as obras por vezes abordam a Física Moderna através de um
formalismo matemático em excesso, com atividades que envolvem o cálculo de variáveis
numéricas de maneira mecânica. Dessa maneira, estas pesquisas evidenciam aspectos das
lentas transformações do currículo da Física em nível médio.
Focalizando o nível micro, compreendo narrativas de história de vida sobre essa
ênfase temática a partir das mônadas dos sete entrevistados. Na mônada N2, o autor conta
sobre o início de sua experiência docente, que acontecia em um ensino de Física pautados
principalmente em aulas de mecânica, elétrica e um agrupamento de outros tópicos da
disciplina. Ele também conta que acredita ter sido o primeiro autor a colocar a Física
Moderna em livros didáticos, a partir de uma motivação nos cursos de Física de outros
países. Ele narra (mônada N4) experiências que viveu relativas as pressões que
aconteceram para que esses conteúdos fossem retirados, uma vez que não apareciam nos
vestibulares. No entanto, considerando um contexto mais atual, ele discute que a presença
de Física Moderna nos livros é bem vista, uma vez que representa uma adequação ao que
é exigido pelo Enem (mônada N6). Na mônada N8, ele comenta sobre a reprovação no
PNLEM da obra que participou, indicando que o livro dele foi considerado conteúdista
(mônada N12) e o programa queria que os livros fossem mais básicos, se aproximando
de um curso de Ensino Fundamental II. Ele comenta que o PNLD vê uma inadequação
dos livros com mais conteúdos, sendo algo que impossibilitava alguns autores que
poderiam publicar obras adequadas para escolas mais tradicionais (mônada N9) e
direcionava as intenções da editora (mônada G6). O autor também narra que sua
experiência o mostra que livros com mais conteúdos não passam no PNLD, o que aumenta
a desigualdade entre o ensino das escolas privadas e públicas (mônada N13 e N15). Ele
conta também que, ao fazerem as adaptações do livro para o PNLD, ele se aproximou do
Enem, sem ter conteúdos aprofundados e com uma visão mais superficial e próxima das
Ciências, e não da Física (mônada N14). Ao falar sobre o que determina os conteúdos
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abordados, o autor destaca a influência que os vestibulares tiveram, e que no contexto
mais recente, ao destacar conteúdos, o Enem passa a reforçar a importância deles (mônada
N15)
As mônadas F3 e F4 apresentam memórias de um dos autores sobre seus primeiros
anos como professor, entre as quais ele ressalta como era muito comum os alunos o
perguntarem sobre assuntos que não eram usualmente ensinadas, como temas ligados a
Física Moderna. Ele também evidencia que estes temas chamavam mais a atenção deles
do que temas da Física Clássica, o que o instigava a aborda-los mais, apesar de uma
experiência que o desapontou com o ensino da Física Moderna em sua licenciatura
(mônada F5). Nas mônadas F6 e F7, ele narra o envolvimento que teve com a escrita de
materiais didáticos envolvendo a Física Moderna na relação com diversos conteúdos da
Física, rompendo com o formato dela estar apenas em um capítulo ou seção separada.
No segundo período, também são encontradas narrativas sobre essa ênfase
temática. Na mônada C11, a autora apresenta uma discordância que teve com o editor de
uma obra que trabalhou, pois ele acreditava que o livro tinha que ter o máximo possível
de conteúdos. Na mônada E6, o autor argumenta como a experiência e costume dos
professores faz que seja difícil mudar até mesmo a sequência dos conteúdos do livro. Ao
abordar a participação dele na reelaboração de uma obra para o PNLD, ele narra que seu
papel era de dar um tom inovador para a obra, escrevendo sobre temas relativos a Física
Moderna (mônada E7 e E17). Na mônada E15, ele fala também sobre como o fato de o
Enem ter passado a ter um caráter de vestibular das universidades federais, ele pode ter
sido pressionado a ter conteúdos. Na mônada M8, uma das autoras conta que eles tinham
bastante liberdade com a editora, para organizarem o livro como acreditavam que seria
adequado para a proposta que eles queriam. Assim, eles puderam desenvolver uma
estrutura mais alinhada a temas, sem começar com a cinemática, mas abordando a Energia
como um tema gerador, sendo relacionado às áreas usualmente ensinadas na Física
escolar. Segundo a autora, o livro se relacionava muito ao Enem por ter essa abordagem,
bastante pautada no tema Energia (mônada M10). Essa aproximação das provas ao tema
Energia também é reconhecida por um dos autores, que diz que seria impossível não
abordar o tema, caso ele não o achasse ser importante, uma vez que ele não pode se afastar
da identificação dos professores, que são quem escolhem os livros (mônada B15).
Compreendo a presença de narrativas que estão em grande medida alinhadas entre
os dois períodos, apesar de pautadas em experiências um tanto distintas. Em ambos os
períodos é manifesta a pressão das políticas para que os livros sejam menos conteúdistas,
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assim como defendem as narrativas sistêmicas presentes nos editais dos livros didáticos.
Porém, as narrativas do primeiro período mais claramente expressam críticas a essa
perspectiva, enquanto no segundo período esse é um valor mais compartilhado e aceito.
As histórias narradas pelos autores do segundo período frequentemente mostram
inclusive como eles precisaram negociar essa discordância com outros participantes dos
processos de produção das obras, como outros autores e editores.
Entendo assim que os autores de ambos os períodos vivenciam nos seus campos
de produção de livros didáticos um habitus relativo ao que deve ser abordado no ensino
de Física. Esse entendimento está pautado nas histórias narradas pelos autores, que
reiteradamente reforçam a existência de um conjunto de disposições compartilhadas e
históricas entre os sujeitos do campo, construídas e reproduzidas nas práticas de ensino,
que direcionam as suas possibilidades de ação. Dessa maneira, compreendo que as
narrativas apresentam uma relação invisível de conteúdos que é subjacentemente
compartilhada entre as experiências de autores e professores, e que tem uma influência
direta nos livros enquanto um habitus. Ela não funciona apenas como o resultado
materializado de uma história de quase 100 anos do ensino oficial de Física no Brasil em
nível secundário e médio, mas também como referência para a produção de novas
práticas. Nesse sentido, assim como narrado pelos autores, as possibilidades de mudanças
são mediadas pelas expectativas socialmente compartilhadas sobre o que deve constar em
um livro de Física.
Isso não quer dizer que as mudanças sejam impossíveis, e as próprias narrativas
em todos os níveis evidenciam que elas acontecem e tem acontecido, por exemplo, através
do gradual crescimento da presença da Física Moderna nas obras. No entanto, como
apresentado por Rudd e Goodson (2014), para se compreender a refração, é preciso
examinar o habitus que é compartilhado entre os sujeitos, e nessa ênfase temática essa
consideração se torna especialmente importante, uma vez que os episódios de refração
me instigam a partir das possibilidades de resistência e conformidade narradas. As
histórias me mobilizam a pensar na refração do Enem nessa ênfase temática, ao
localizarem como a transformação da prova foi experiência em seus contextos. Enquanto
no primeiro período o alinhamento entre o Enem os editais estavam direcionados a não
colocar o destaque do ensino sobre os conteúdos, essa condição se desfaz no segundo
período, com o Enem se alinhando mais ao conjunto de resenhas descrito no nível meso.
Dessa forma, compreendo as refrações do Enem nessa ênfase inseridas nessa
malha complexa, permeada pela constituição histórica e contínua de um habitus
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compartilhado entre os envolvidos no ensino da Física, relativo aos conteúdos da Física
escolar. Entendo o alinhamento entre as expectativas pelos conteúdos usualmente
abordados e a política como uma manutenção do habitus, o que é encontrado, por exemplo
nas narrativas sistêmicas do Novo Enem. Em uma direção contrária está a formulação
inicial do Enem e os editais de livros didáticos de ambos os períodos, que não atribuem a
prioridade do ensino aos conteúdos.
As narrativas no nível micro mostram episódios de refração no qual a força desse
habitus é expressa, a ponto dele se tornar a referência principal para se decidirem o que
vai ser abordado nos livros. Identifico a manifestação dessa força também nas narrativas
sistêmicas das resenhas do nível meso, que reiteram a preponderância de obras que
abordam a Física a partir de uma grande quantidade de conteúdos. Dessa maneira,
acredito que o Enem pode ser considerado um potencial indutor de conteúdos no segundo
período, uma vez que há um alinhamento entre a sua proposição com objetos de
conhecimento e um habitus relativo aos conteúdos que compõem o ensino de Física.
Assim, finalizo a apresentação dessas sete ênfases, sem ter a pretensão de produzir
uma sistematização a partir das análises realizadas. Entendo que em cada um dos temas
as narrativas sistêmicas e de história de vida são muito variadas e mostram refrações do
Enem que são bastante diversas entre si. Dessa maneira, no próximo capítulo apresento
algumas considerações finais, envolvendo as imagens compreendidas neste capítulo e
possíveis refrações do Enem.
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Capítulo 5 ±As refrações
Se o espectro literário da cidade for desdobrado pela inteligência lapidada e
prismática, então, quanto mais nos aproximamos da periferia, a partir do
centro, tanto mais estranhos parecerão os livros. Acerca desta cidade existe um
conhecimento ultravioleta e um infravermelho que não se deixam mais
pressionar na forma do livro: foto e mapas das ruas – o conhecimento mais
preciso do detalhe e do todo. Dessas extremidades do campo visual, temos as
mais belas amostras. (BENJAMIN, 2012b, p. 200)

A partir da indagação inicialmente estabelecida, esta pesquisa se envolveu com a
construção de um percurso que não apenas me mobilizou a compreender refrações do
Enem, mas o seu próprio potencial como indutor curricular. No entanto, esse potencial,
assumido a princípio como um ponto de partida, ganha destaque a partir das ênfases
temáticas identificadas.
A primeira ênfase, interdisciplinaridade, apresenta o envolvimento do Enem com
uma pauta que repercute mais de 20 anos de influência no cenário das políticas
educacionais brasileiras. Enquanto a prova revela uma atenuação da sua proposta de
integração disciplinar entre os períodos, os demais pontos de refração trazem uma
tendência que vai na direção contrária. Tanto os editais dos livros, quanto os guias e
resenhas, quanto as experiências narradas pelos autores, trazem um aprofundamento das
pautas pela interdisciplinaridade. Essas narrativas inclusive reconhecem a influência do
Enem, como uma fonte de pressão em prol da articulação da Física aos conhecimentos
escolares de outras disciplinas.
Sem perder de vista que tal discussão está imersa em uma dimensão ideológica,
na qual as formas de integração disciplinar são objeto de debate em contextos acadêmicos
e de formulação de políticas, vejo que a prática está sujeita também a muitos outros
condicionantes. Compreendo que as condições de trabalho na produção editorial, aliadas
a

formação

disciplinar,

limitam

algumas

possibilidades

de

assimilação

da

interdisciplinaridade nas obras. Reconhecendo-a como uma abordagem positivamente
valorizada na avaliação das obras e conectada a uma referência importante como o Enem,
as histórias narram como a sua incorporação nos livros ainda é uma tarefa complexa de
ser realizada.
A segunda, pluralidade de linguagens, evidencia uma continuidade dessa temática
entre os níveis, que atravessa verticalmente e horizontalmente os contextos, sem
expressar desvios acentuados. Acredito que a tímida expressão do tema entre os
narradores no nível micro pode não significar apenas uma marginalidade da temática
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nesse nível, mas também um reflexo do pequeno desvio observado entre os pontos de
refração analisados. Enquanto uma necessidade sinalizada por pesquisas no ensino da
Física, a incorporação de outras linguagens no ensino da Física é apresentada
considerando os desafios que ela integra. No entanto, as narrativas dessa ênfase temática,
de maneira geral, não expressam conflitos ou contradições aparentes entre os períodos e
pontos de refração focalizados.
A terceira ênfase, cidadania e diversidade cultural, étnica e de gênero, é a que,
entre as sete ênfases destacadas, mais acentuadamente é demarcado pela refração
horizontal, principalmente no ponto de refração dos editais dos livros didáticos e entre os
autores de livros didáticos. Ao justapor as narrativas dos dois períodos, observa-se que o
crescimento da visibilidade de pautas ligadas a diversidade tem um efeito bastante
acentuado nesses dois pontos de refração, que apresentam um evidente amadurecimento
dessas discussões.
As narrativas do nível micro mostram como a incorporação dessa ênfase temática
nos livros é sujeita às dinâmicas de produção editorial assim como qualquer outro, cuja
finalidade maior é a produção de obras que sejam aprovadas e vendam satisfatoriamente.
Nesse sentido, é evidenciado como os editais são plenamente responsáveis por mudanças
sinalizadas nessa temática, sendo que o Enem não é referenciado nesse sentido. Assim,
nessa ênfase, compreendo que tanto os editais quanto o Enem são refratores de narrativas
do nível supra, influências de tendências de ordem global. Os editais trazem uma refração
favorável ao fortalecimento das pautas pela diversidade, enquanto as narrativas sistêmicas
do Enem não revelam tal crescimento.
A quarta ênfase, competências e habilidades, mobiliza uma dinâmica interessante
e singular entre os temas identificados. As narrativas sobre as competências e habilidades
se fortalecem nos extremos do processo focalizado, pois fazem parte de um dos
fundamentos do Enem e das considerações dos autores de livros didáticos. Apesar de não
fazerem parte dos critérios classificatórios ou eliminatórios, ou serem uma temática de
discussão dos editais, as obras incorporam, principalmente no manual do professor, as
competências e habilidades.
Compreendo, nessa ênfase temática, uma refração que coloca as narrativas
sistêmicas em prol das competências e habilidades sob rasura nos editais dos livros.
Porém, as resenhas no nível meso e o nível micro revelam dinâmicas editoriais que as
recuperam, como uma possibilidade de produzir um alinhamento entre as obras e o Enem.
Nesse sentido, o Enem exerce uma influência que é refratada convergentemente em
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algumas obras e divergentemente em outras, sendo uma influência reconhecida pelos
autores narradores.
A quinta ênfase, contextualização, apresenta um valor compartilhado entre todos
os níveis e períodos: a resistência a um ensino estritamente pautado em uma abordagem
abstrata. Apesar de pesquisas demonstrarem uma diminuição do caráter contextualizado
das provas do Novo Enem, tal preceito se mantém como parte das narrativas sistêmicas
do exame no segundo período. Entre os editais e guias, as narrativas em defesa de uma
Física escolar mais contextualizada a partir de diversas abordagens de ensino se
fortalecem, assim como no nível micro.
Apesar de ser uma ênfase que foi entendida através de uma pluralidade de
abordagens que trazem especificidades entre si, compreendo que as narrativas sobre a
contextualização são pouco desviadas. Os autores narram as dificuldades de desenvolver
abordagens que vão além da contextualização com elementos do cotidiano, e discutem,
assim como as resenhas, como algumas obras tem feito iniciativas para incorporá-las.
Nesse processo, eles indicam que o alinhamento resultante ao Enem não é um esforço
feito em busca da adequação a ele, mas é algo bem recebido. Nesse sentido, acredito que
esse é um efeito que faz parte de uma narrativa historicamente em desenvolvimento por
comunidades de pesquisa em ensino, que envolve o ensino de Física e o Enem, em prol
de iniciativas que promovam um ensino menos abstrato.
A sexta ênfase temática, abordagem qualitativa/quantitativa, é em grande medida
expressivo de um caráter histórico e ideológico do ensino de Física, que é correntemente
espaço de disputa em torno de um viés propedêutico e acadêmico. As narrativas também
mobilizam o quanto essa temática está presente na constituição dos conjuntos de questões
dos livros, que são espaços no qual esse tema ganha visibilidade. As resenhas discutem a
dificuldade de as obras superarem as abordagens inclinadas ao componente quantitativo
do ensino da Física e enfatizam que essa é uma característica que os livros de Física ainda
têm muito o que avançar.
No nível micro, a influência do Enem é reconhecida pelos autores, que a colocam
como uma pressão em prol de abordagens mais qualitativas de ensino, mas essa tendência
não acompanha o observado no nível das diretivas do Enem. Acredito que, nessa ênfase,
é necessário se levar em consideração justamente o quanto os editais dos livros assumem
uma posição de mediadores na refração do Enem. Ao reforçarem as narrativas sistêmicas
em defesa de iniciativas mais favoráveis ao ensino qualitativo, os editais assumem um
lugar em meio às pressões exercidas pelo Enem e pelos vestibulares, que se tornam
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influências mediadas pelas experiências, valores e condições de ação dos autores de livros
didáticos nos contextos das editoras. Nesse sentido, entendo que as refrações do Enem se
envolvem nessa malha, que tensionam a dualidade qualitativa/quantitativa do ensino de
maneira pouco passível de sistematizações lineares.
A sétima ênfase, conteúdos da Física, aparenta estar amplamente enraizada em um
habitus sobre os conteúdos da Física escolar, que é compartilhado entre os envolvidos no
ensino da Física. Compreendo que esse habitus, um conjunto de percepções e expectativas
constantemente construído e reconstruído pelas e nas experiências dos sujeitos, é um
mediador das possibilidades de resistência e conformidade narradas. Dessa maneira, em
cada um dos níveis há uma espécie de seleção usual de conteúdos, sendo mais desafiada
ou preservada pelas narrativas. No ponto de refração do Enem, é evidente que no segundo
período há um fortalecimento das narrativas sistêmicas pela preservação dos conteúdos,
que eram desafiados na primeira abordagem do exame. Essa transição é refratada nos
editais, que mantém um maior alinhamento a formulação do primeiro período do Enem.
No entanto, as resenhas revelam a preponderância de livros que preservam o habitus dos
conteúdos.
Essa influência é presente nas narrativas do nível micro, que apresentam como
desafiar a definição do que deve ser ensinado é uma tarefa difícil. As histórias deles
localizam como a força desse habitus é presente no contexto de produção dos livros
didáticos, as editoras. Ao estarem acentuadamente voltadas a buscar atender às
expectativas dos professores que vão escolher os livros ou não, se eles forem aprovados,
as editoras priorizam corresponder a essa expectativa, por um ensino que faz referência a
uma relação de conteúdos a serem abordados. Dessa maneira, acredito que o alinhamento
entre o Novo Enem e essa expectativa aumenta a probabilidade dessa política ser refratada
com menos desvios no campo de produção dos livros didáticos.
Goodson (2019) evidencia o potencial do modelo da refração revelar direções não
intencionais dos efeitos das políticas educacionais, e acredito que nesta investigação,
alguns desses efeitos puderam serem destacados. Apesar do Enem ser proposto
inicialmente como uma forma de aferir a qualidade do Ensino Médio brasileiro e depois
também assumir a função de dar suporte a mecanismos de acesso ao Ensino Superior,
vejo que ele produz efeitos diversos de indução curricular.
Esses efeitos estão espalhados nos desvios dessa política, que é vivenciada por
membros da comunidade educacional após passar níveis de refração. Nessa perspectiva,
compreendo que a influência produzida pelo Enem no cenário educacional não está

210
limitada ao conjunto de editais do exame e as provas realizadas. Ao focalizar nessa
investigação a produção de livros didáticos, identifiquei que o Enem é mobilizado neste
campo como um indutor curricular, sendo inclusive frequentemente citado como uma
influência relevante nas narrativas.
Compreendo, a partir de narrativas sistêmicas nos níveis macro e meso, e das
narrativas de história de vida no nível micro, que o exame passa por períodos de
crescimento e estabilização no cenário nacional. A prova se transforma, e com essa
transformação há um redirecionamento de narrativas sobre a Física escolar. No entanto,
essa refração horizontal, que não é mesma para todos as ênfases temáticas identificadas,
também é diferentemente refratada em cada um dos níveis subsequentes.
Dessa maneira, não acredito ser possível sistematizar de maneira geral as refrações
do Enem na produção editorial dos livros didáticos, mas que pude evidenciar algumas
direções que elas foram compreendidas. É evidente que essas formas de compreensão só
foram possíveis a partir das histórias de vida dos autores de livros didáticos entrevistados,
o que nos reforça a necessidade de que estudos curriculares pautados em experiências de
vida sejam valorizados.
Entendo que as possibilidades de ação dos autores, em prol da manutenção ou
contestação de narrativas sobre o ensino da Física passam pelo Enem. Eles contam
experiências nas quais, ao assumir o Enem enquanto uma referência a ser assimilada pelos
livros, eles podem ser melhor recebidos como opções de escolha dos professores nas
escolas. Ao mesmo tempo, eles também narram formas de resistência a essa influência,
que é significada como algo a ser vencido e superado.
Esse espectro de formas de refratar as narrativas sistêmicas não acontecem no
vazio, mas permeadas pelas experiências e valores dos autores, na relação com as
condições de atuação deles dentro dos campos de produção de materiais. Nesse sentido,
as refrações horizontais no nível micro se tornam mais evidentes em algumas das ênfases
temáticas, que trazem narrativas de história de vida mais divergentes entre os narradores
dos dois períodos.
Sem tentar fazer leituras simplistas do conjunto complexo de dados abordados,
acredito que o modelo da refração conseguiu evidenciar compreensões sobre as refrações
do Enem sobre a produção de livros didáticos. Construídas em diálogo constante com
uma dimensão histórica desse processo e com memórias e experiências de sujeitos
diretamente envolvidos nele, o modelo da refração é estimulante para que mais perguntas
possam vir a ser formuladas.
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Compreendo que o conjunto de refrações analisado sinaliza uma perenidade da
influência exercida por exames de acesso ao Ensino Superior, que em 1970 havia sido
chamada de “questão vestibular”, mas que agora poderia ser renomeada como “questão
Enem”. A partir das ênfases temáticas identificados, acredito que a “questão Enem”
propaga sua influência, por exemplo, na produção de livros didáticos, em algumas vias
principais, enquanto em outras, de maneira mais marginal.
Porém, essa consideração merece outras investigações para ser melhor
compreendida, considerando outros pontos de refração através dos quais o Enem pode
exercer influência, como por exemplo: os cursos de formação de professores, as políticas
curriculares estaduais, os formuladores das provas e os professores de Física. Além disso,
outras narrativas sistêmicas poderiam ser mais profundamente relacionadas nessas
investigações, como as próprias questões das provas e as políticas curriculares nacionais
em ambos os períodos.
De toda forma, acredito que essa pesquisa discute uma via de entendimento do
Enem enquanto um indutor curricular, que em nada se assemelha a uma implementação
verticalizada. Muito pelo contrário, ele é continuamente negociado, resistido e
ressignificado entre os diferentes níveis de produção curricular, através das práticas de
sujeitos, expressas em narrativas sistêmicas, quando representando instituições, e em
narrativas de histórias de vida, quando representando experiências. Nessa dinâmica
curricular, a Física escolar é narrada de forma plural e multifacetada, estabelecendo
diálogos simultaneamente com perspectivas mais conservadoras e mais inovadoras do
ensino da disciplina.
Assim, finalizo a escrita dessa investigação incapaz de apresentar conclusões que
sinteticamente abordem a complexidade das relações envolvidas na problemática
abordada. Porém, é evidente para mim que o estudo de políticas educacionais aliado a
histórias de vida tem grande potencial no entendimento do impacto de políticas
educacionais, como o Enem, no currículo brasileiro. Em tempos de reforma educacional,
como o atual, esse tipo de influência não pode ser desconsiderado para se entender as
transformações do currículo e do ensino da Física no Ensino Médio.
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ANEXOS

Memorial43
Eu devo tudo que sou a meu pai e sinto que aqueles que melhor me conhecem são
aqueles que o conheceram. Por isso, escolhi aqui contar algumas das minhas memórias
dele, que hoje são os meus maiores tesouros e fontes de sabedoria. Muito obrigado por
tudo, meu pai, Vicente de Paula Calado.

Dar valor ao trabalho
Meu pai nasceu em agosto de 1962, enquanto eu, em junho de 1991. De maneira
fantasmagoricamente curiosa, ele tinha 28 anos quando eu nasci, a mesma idade com a
qual eu escrevo hoje. Nascido no interior do estado de São Paulo, em São Luís do
Paraitinga, ele era o irmão mais velho em uma família com uma mãe e quatro irmãos, que
lutava contra toda adversidade e dificuldade financeira. Isso significou uma infância
muito sofrida e de restrições na vida de meu pai, que sempre nos contava com orgulho as
suas conquistas. Quando estava começando a escola primária ele saia para o intervalo e
encontrava sua mãe na grade da escola para receber doces feitos por ela para vender para
as crianças. Ao término do dia letivo ele ia para o supermercado local e oferecia para as
senhoras que faziam compras o seu serviço de levar as sacolas até as casas delas. Lembro
dele me contar que deixava para elas o pagarem ou não, pois sabia que algumas não
tinham boas condições, mas também precisavam de ajuda. No fim de cada dia, ele juntava
o que havia conseguido e entregava para sua mãe, que em duras condições mantinha a
casa e os filhos. Meu pai me ensinou desde pequeno a dar valor ao trabalho, seja ele
pequeno ou grande.

Aprender é muito importante
Meu pai adorava aprender. Toda vez que eu o encontrava ele me contava que havia
abordado novamente o violão de casa para tentar tocar, apesar da aspereza das mãos pelo
trabalho na empresa de reciclagem. Lembro de quando pequeno já ouvir ele contar de ter

43

Para apresentar este memorial, escolhi trazer memórias através de um conjunto de mônadas, fragmentos de histórias que buscam
transmitir experiências, ao invés de compor um texto único e direto. Esta proposta não busca lidar com o tempo de forma linear, mas
mobilizar experiências que podem ser narradas. Esta forma de escrita da história está mais profundamente detalhada no capítulo 2.
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repetido a segunda série da escola, porque não conseguia segurar direito o lápis para
escrever. Parecia uma bobagem para mim, uma criança já alfabetizada no tempo regular,
mas hoje imagino a dificuldade para inserção no sistema escolar das crianças mais
excluídas do mundo letrado. Nessa história, ele identificava uma professora cuidadosa,
que segurava a mão dele com calma, e com paciência ia mostrando as letras, como uma
heroína no seu processo educacional. Ele contava com muita emoção sobre esse caminho
vivido até se alfabetizar e concluía com uma lição que jamais esqueço: ‘Não esqueça de
valorizar os seus professores porque aprender é muito importante’.

Meu grande professor
Enquanto aluno do Ensino Médio eu passava 8 horas por dia em um colégio em outra
cidade, então tinha que acordar as 5h da manhã para me aprontar e pegar o primeiro
ônibus do trajeto, momento que encontrava meu pai acordado se preparando também.
Durante aqueles três anos nós tivemos esse momento em comum, tomando café da manhã
e assistindo aos módulos diversos do Telecurso 2000, debatendo principalmente sobre os
módulos de formação técnica em funções industriais. Meu pai se formou como técnico
de eletricidade, profissão que exerceu durante 14 anos em São José dos Campos e que
reverberou por toda a vida, como um técnico do lar para todas as situações. Desde criança
eu me sentia seu pequeno auxiliar, carregando as ferramentas ou segurando as lanternas,
na manutenção de aparelhos domésticos, carros ou instalações da residência. Sem dúvida
essa prática diária compôs o leque de influências de minha escolha pela Física, mas mais
que isso, ajudou a construir minha relação de parceria com ele, meu grande professor.

Alguém para conversar
No ano de 2000 minha família se mudou de São José dos Campos para Taubaté, para
iniciarmos no trabalho de entrega de leite, projeto de meu pai que se expandiu nos anos
que sucederam. Por volta de 2005 ele me pediu para ajudá-lo no trabalho de domingo,
que precisava de apenas uma linha por ter a rota reduzida. Com certa relutância, eu aceitei
passar a acordar de madrugada nos domingos para percorrermos a cidade entregando leite
e seus derivados para pequenas padarias, mercados e até bares. É curioso que esse serviço
tivesse que ser feito, uma vez que a linha tradicional de sábado já poderia passar por estes
estabelecimentos. Hoje, vejo que alguns dos lugares que entregávamos nos domingos
eram justamente aqueles que não tinham condições de comprar e manter as mercadorias
por dois dias, pois eram comércios em sua maioria bem pequenos, mantidos por uma
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pessoa para os moradores do seu entorno. Parece um investimento grande demais, colocar
um caminhão para rodar por conta de um volume pequeno de produtos, mas o ganho ali
era outro: não deixar ninguém passar necessidade. Mais tarde, ao encerrar as atividades
da empresa de leite, meu pai decidiu abrir uma cooperativa de reciclagem, que hoje está
sendo mantida por meu irmão mais velho. Lá, esta intenção fica ainda mais clara, pois
por anos ele foi um homem que apoiou de todas as formas possíveis o bairro,
principalmente aqueles que mais precisavam. Famílias mantidas pela reciclagem,
dependentes químicos, moradores de rua, todos encontravam nele uma recepção calorosa
e ajuda. Uma vez ele me disse algo que até hoje me emociona fortemente: ‘O que a
maioria das pessoas precisa ali é só alguém para conversar, se sentir ouvido, sentir que
tem alguém que pode confiar’.

Cocos secos
Em uma tarde de final de semana, estávamos eu e meu pai assistindo a uma partida de
futebol do Corinthians, costume dos nossos domingos juntos, e ao fim do jogo ele me
chamou para ajudar a abrir um saco de cocos secos, que ele queria deixar prontos para
minha mãe fazer um doce. Após furarmos os cocos e retirarmos a água ele pegou um dos
cocos e o jogou de leve para cima, deixando que um impacto suave no piso o partisse em
duas metades. Por minha vez, peguei um dos cocos e o arremessei diretamente no piso
com força, o que fez com que ele se dividisse em incontáveis pedaços pequenos
espalhados por todo o quintal. Perplexo, meu pai me disse “Você acha que eu sou velho
filho? Acha que porque o coco é duro que a força resolve?”.

Família campineira
Em 2014 eu estava me formando no curso de Licenciatura em Física, curso que era fonte
de muita curiosidade por meu pai. Todo final de semana que eu passava em casa ele me
perguntava sobre o que eu estava aprendendo, fazendo conexões com os anos de prática
dele como técnico de eletricidade. No dia que eu me matriculei na Unicamp, em 2009,
ele me levou pela primeira vez para Campinas, caminho que também era novo para ele.
Em tempos nos quais o acesso à internet móvel e ao GPS eram outros, nosso caminho foi
uma aventura pouco linear, mas que se concretizou em minha matricula feita a tempo.
Depois, nós fomos para a república que havia aceito me receber até o início das aulas,
quando iria para a nova moradia por aquele ano. Antes de nos despedirmos, ele disse que
estava orgulhoso e sabia que eu estava pronto para esse desafio, pois eles haviam me
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criado para sair para o mundo. Anos mais tarde eu soube a dor dele ao entrar no meu
quarto em Taubaté pela primeira vez vazio, ao retornar daquela viagem. Em minha
colação de grau, em 2014, todo o planejamento para o final de semana familiar em
Campinas estava feito, porém uma pane no carro em que eles estavam vindo
impossibilitou a chegada de minha família. Já de beca no salão do centro de convenções,
sob o Ginásio Multidisciplinar, eu recebi a ligação deles contando sobre o ocorrido. Todos
muito emocionados, foram um a um falando comigo, sendo que meu pai, sucintamente,
foi o último, e disse: “Você está com seus amigos meu filho? Então eu sei que você está
bem”. Hoje eu conto com estes amigos como minha família campineira, que me
acompanha já há dez anos nos altos e baixos dessa jornada.

Conjunto multifacetado de influências
Logo ao terminar a graduação eu ingressei na pós-graduação, o que intensificou a
curiosidade de minha família sobre o que este processo de formação significa. Como
primeiro membro a acessar um curso universitário eu sempre fui abordado com muito
interesse por todos, principalmente nas reuniões natalinas, momento em que mesmo os
parentes mais distantes estabelecem diálogo. Como aluno do PECIM, Programa de PósGraduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, durante o Mestrado, eu
fiz cinco disciplinas: Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática,
Produção de Conhecimento e Currículo na Área de Ciências e Matemática, Linguagens
no Ensino de Ciências e Matemática, Seminário Avançado I e Tratamento da Informação.
Tais disciplinas contribuíram imensamente na minha iniciação com a prática de pesquisa
educacional, através de leituras e discussões de pesquisas que envolvem a educação, o
currículo e a pesquisa no ensino da Física e das Ciências. Em 2017 eu ingressei no
Doutorado no programa da Faculdade de Educação, no qual ampliei estas influências em
três disciplinas: Memória, Cultura e Educação, Políticas Públicas da Educação Básica no
Brasil e Seminário Avançado II. Tais disciplinas fomentaram a minha compreensão das
políticas públicas na formação da educação nacional, além de terem ampliado as minhas
referências do campo histórico e cultural, essenciais para desnaturalizarmos processos
históricos ainda em funcionamento. Estas experiências foram ainda enriquecidas pela
minha participação em quatro oportunidades do Programa de Estágio Didático, PED, no
qual acompanhei como estagiário, quatro disciplinas distintas da Graduação: Escola e
Cultura, Estágio Supervisionado I, Tópicos Especiais em Educação I e Introdução a
Pesquisa no Ensino de Ciências. Posso dizer que tais momentos de aprendizado foram

244
decisivos nos caminhos que percorri, não apenas no meu amadurecimento como
pesquisador, mas também para a própria construção desta investigação, que foi sendo
lentamente moldada até o presente momento. Não que isto signifique que ela está
acabada, mas que ela é um possível resultado deste conjunto multifacetado de influências.

Na vida tudo tem solução
Durante o segundo ano do Ensino Médio eu participei de um projeto interdisciplinar em
meu colégio, chamado “Alternativas Sustentáveis”, dentro do grupo “Alternativas
Energéticas”, no qual estudávamos e desenvolvíamos possibilidades diferenciadas de
produção de energia em pequena escala. Em trabalho integrado com os professores de
Matemática e Física pensamos em desenvolver, a partir de uma bicicleta convencional,
um gerador de energia. Depois do estudo teórico e elaboração do projeto, ficamos
animados com essa possibilidade, porém não encontrávamos meios para materializar este
projeto, uma vez que não contávamos nem com uma bicicleta disponível na escola, nem
com meios de levar uma até lá. Ao chegar em casa, contei ao meu pai sobre essa situação
e ele me disse um de seus bordões mais frequentes: “Na vida tudo tem solução, menos a
morte!”. Saímos para procurar uma bicicleta, conseguimos uma, voltamos para casa e ele
me ensinou a desmontá-la e remonta-la. No dia seguinte ele me levou até o ponto do
ônibus da escola, me ajudou a levar as peças e disse “Viu como foi fácil?”.

Para todo mundo ouvir você
Meu pai adorava ouvir música, sempre em volume bem alto, para cantar e dançar bem à
vontade. Desde pequenos eu e meus irmãos nos acostumamos com as fitas de vídeo de
Led Zeppelin, Pink Floyd e Raul Seixas serem a trilha sonora das nossas tardes dos finais
de semana. Durante a universidade, ao aprender a tocar violão e guitarra, as minhas visitas
a casa dos meus pais passaram a contemplar nossos momentos de cantoria desajeitada e
desafinada, mas sempre muito animadas. No último final de semana que passamos juntos
ele me trouxe um amplificador de 100W, bem grande, que havia entrado na reciclagem
com um problema elétrico e que ele mesmo consertou e me disse “Quero que você fique
com ele, para todo mundo ouvir você. Quero que você se faça ouvir meu filho”. Eu fiquei
muito feliz com o presente inesperado e pouco sabia o peso que essas palavras teriam.

