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“O primeiro pecado da humanidade foi a fé; a

primeira virtude foi a dúvida.”

                                                         Carl Sagan.



RESUMO 

A discrepância entre as questões propostas nos livros didáticos que participaram do Programa

Nacional do Livro Didático de 2015 e as situações-problema que fazem parte da prova do

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM revelam algumas deficiências no ensino público

brasileiro. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação  causa-consequência entre os

resultados ruins alcançados por estudantes do Ensino Médio público regular na edição de

2017 do ENEM e o condicionamento gerado pelos exercícios sugeridos nos livros didáticos

adotados por eles, considerando o que teóricos da educação como David P. Ausubel e Daniel

Gil definem por Aprendizagem por Memorização e o que consta nos critérios de avaliação do

PNLD. Os resultados disponibilizados pelo Inep para o ENEM 2017 mostraram que cerca de

90% da amostra considerada não foi capaz de responder corretamente os itens que pediam

uma interpretação física prévia do problema apresentado. No entanto, os itens que pediam

apenas a leitura dos gráficos ou a substituição de fórmulas, chegavam a 52% de acertos entre

os  mesmos  estudantes.  Sendo  os  livros  de  física  adotados  nesse  período  (2015-2017)

permeados por exercícios que priorizam a aplicação de fórmulas, é possível concluir que tais

livros exercem de fato influência no aprendizado significativo de física no Brasil. 

Palavras-chave: PNLD. ENEM. Questões.



ABSTRACT 

The discrepancy between the questions proposed in schoolbooks enlisted in the 2015 National

Schoolbook  Program and  the  problem situations  that  compose  the  National  High School

Exam - ENEM reveal some deficiencies in Brazil’s public education. The aim of this work is

to analyze the cause-effect relationship between the bad results performed by regular public

high  school  students  on  the  exame  assessment  and  the  conditioning  brought  about  by

exercises  found in  school  books  used  by them,  taking  into  consideration  what  education

theorists like David P. Ausubel and Daniel Gil define as Memory Learning and what is stated

in the PNLD evaluation criteria. The 2017 ENEM results – made available by Inep – showed

around 90% of the sample considered was not able to answer correctly items that required a

previous physical interpretation of a given problem. Those items that required only reading a

graph or substitution into formulae, however, were scored correctly by up to 52% of the same

students. Since physics textbooks adopted in this time span (2015-2017) are full of exercises

that  prioritize formula application,  it  is  possible  to  conclude that  such books do exert  an

influence in the meaningful learning of physics in Brazil.

Keywords: PNLD. ENEM. Questions.
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1 INTRODUÇÃO

É comum que estudantes do Ensino Médio relatem que a maior dificuldade no

estudo  da  disciplina  de  Física  reside  na  quantidade  de  “fórmulas  para  decorar”.  Pode-se

facilmente verificar a veracidade dessa alegação através da análise de boa parte dos exercícios

propostos nos livros didáticos adotados no ensino público pelo PNLD – Programa Nacional

do Livro e Material Didático. Segundo consta no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação (FNDE, 2015) na aba Guia PNLD 2015, tais livros são “[...] inscritos no PNLD

pelos detentores de direitos autorais, conforme critérios estabelecidos em edital, e avaliados

por especialistas das diferentes áreas do conhecimento”. A partir disto, as obras aprovadas são

disponibilizadas para as escolas, as quais vão escolher o livro que mais se adequa às suas

realidades pedagógicas. O edital do PNLD tem validade de 3 anos, e um dos títulos mais

utilizados para a disciplina de Física no Ensino Médio, nos anos de 2015, 2016 e 2017, foi o

Física  –  Contexto  & Aplicações,  dos  autores  Antônio  Máximo Ribeiro  da  Luz  e  Beatriz

Alvarenga Álvares. Abaixo, estão alguns dos exercícios propostos no seu terceiro volume que

aborda o estudo da eletricidade e do magnetismo, na seção Verifique o que você aprendeu.

Figura 1 – Questão 15, Capítulo 6 – O Campo Magnético.

                                Fonte: ANTÔNIO MÁXIMO, BEATRIZ ALVARENGA, v. 03, p. 186 

O exercício proposto na Figura 1 dispõe de todas as informações para que o aluno

encontre o valor de F apenas utilizando a fórmula que define esta grandeza, apresentada na

página 180 no mesmo capítulo: 

F=B⋅v⋅q⋅sin (θ)  (1)

A questão apresenta uma situação abstrata onde a força magnética aparece, porém,
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a repetição do produto alterando-se apenas o valor do ângulo, não traz nenhum significado

físico para o que está sendo estudado. O exercício verifica apenas se o estudante consegue

resolver uma multiplicação com potências de base 10. Esse modelo se repete durante boa

parte dos exercícios apresentados nos livros didáticos distribuídos no triênio.

Figura 2 – Questão 9, Capítulo 5 – Força Eletromotriz – Equação do Circuito.

                                  Fonte: ANTÔNIO MÁXIMO, BEATRIZ ALVARENGA, v. 03, p. 153 

Outro exemplo é a Questão 9 (Figura 2). O problema fornece os dados que devem

ser substiuídos nas variáveis das fórmulas que definem as grandezas pedidas. Para o item a, o

estudante precisa aplicar os valores da força eletromotriz – f.e.m e da corrente na equação:

 P=ε⋅i  (2), sendo P igual a potência da bateria, ε a f.e.m da bateria e i a corrente. 

No  item  b,  pede-se  a  potência  dissipada  pelo  efeito  Joule  que  possui  outra

fórmula: P=r⋅i
2  (3) 

E no item c, finalmente aparece a intenção de dar significado físico ao problema,

quando  torna-se  necessário  que  o  aluno  saiba  que  a  potência  que  chega  à  lâmpada  é  a

diferença entre o que sai do gerador e o que foi dissipado pela resistência.  Entretanto,  os

processos que definem as  questões apresentadas é o que David P. Ausubel (2000) chamou em

seu artigo Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva, de “Processo

de aprendizagem por  memorização”.  Ainda nas  palavras  dele,  esse tipo  de aprendizagem

carrega consigo duas consequências principais.

Em primeiro lugar, uma vez que o equipamento cognitivo humano, ao contrário do
de  um  computador,  não  consegue  lidar  de  modo  eficaz  com  as  informações
relacionadas consigo numa base arbitrária e literal, apenas se conseguem interiorizar
tarefas de  aprendizagem  relativamente  simples  e  estas  apenas  conseguem  ficar
retidas  por  curtos períodos de tempo, a não ser que sejam bem apreendidas. Em
segundo, a capacidade de relação arbitrária e literal para com a estrutura cognitiva
torna  as  tarefas  de  aprendizagem  por  memorização  altamente  vulneráveis  à
interferência de materiais semelhantes, anteriormente apreendidos e descobertos de
forma simultânea ou retroactiva. 

Isto é, o conhecimento gerado pela resolução desse tipo de problema, acaba por
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ser facilmente esquecido ou mesmo relacionado de forma incorreta com conceitos aprendidos

anteriormente. Uma vez que eles não trabalham o significado físico dos fenômenos, avaliam

apenas se o aluno memorizou as equações e se ele sabe resolver as operações matemáticas

envolvidas. 

Outro  método  amplamente  empregado  na  elaboração  de  questões  nos  livros

didáticos que participaram do PNLD, é a memorização de conceitos. Para exemplificar, outro

livro  também utilizado nas  escolas  públicas  brasileiras,  no  mesmo triênio  2015-2017,  foi

Física 1 – MECânica, dos autores Newton Villas Bôas, Ricardo Helou Doca e Gualter José

Biscuola. Onde pode-se encontrar exercícios como os citados abaixo.

Figura 3 – Questão 4, Capítulo 2 – Movimento uniformemente variado.

                        Fonte: VILLAS BÔAS, v. 01, p. 46 

Figura 4 – Questão 7, Capítulo 3 – Movimento circular uniforme.

                        Fonte: VILLAS BÔAS, v. 01, p. 57 

Novamente, fica claro o processo de aprendizagem por memorização. O estudante,

desta  vez,  precisa  decorar  as  equações  ligadas  aos  termos  técnicos:  aceleração  escalar

constante; função horária da velocidade escalar; movimento circular uniforme; frequência e

período para conseguir resolver as questões, transcrevendo os dados nas referidas fórmulas. O

que definitivamente não significa que ele compreenderá os fenômenos físicos envolvidos no

movimento  de  corpos.  Por  conseguinte,  algumas  perguntas  surgem  dessa  reflexão.  O

problema está na escrita dos livros didáticos? Os livros didáticos são escritos e avaliados por

professores da área, o problema então está na formação dos professores? O que faz com se

enxerge  a  Física  no  Ensino  Médio  como  um  conhecimento  necessariamente  abstrato  e

decorativo?
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O físico nobelista americano Richard Feynman, em seu livro Deve ser brincadeira,

Sr. Feynman!, publicado originalmente em 1985, faz um relato sobre quando esteve no Brasil

lecionando para futuros professores de Física. Ele explica que ao fazer uma pergunta sobre a

polarização da luz refletida em um lago, os estudantes não conseguiam responder, mas, ao

refazer a mesma pergunta utilizando os termos técnicos listados nos livros didáticos, obtinha

as respostas corretas. O físico interpretou o que estava acontecendo ali.

Depois  de  muita  investigação,  finalmente  descobri  que  os  estudantes  tinham
decorado tudo, mas não sabiam  o  que  queria  dizer.  Quando  eles  ouviram  ‘luz
que  é  refletida  de  um  meio  com  um  índice’, eles  não  sabiam  que  isso
significava  um  material  como  a  água.  Eles  não  sabiam  que  a  ‘direção  da luz’
é a direção na qual você vê alguma coisa quando está olhando, e assim por diante.
Tudo estava totalmente decorado, mas nada havia sido traduzido em palavras que
fizessem sentido. Assim, se eu perguntasse:  ‘O  que  é  o  Ângulo  de  Brewster?’,
eu  estava  entrando  no  computador  com  a  senha correta.  Mas  se  eu  digo:
‘Observe  a  água’,  nada  acontece  –  eles  não  têm  nada  sob  o  comando
‘Observe a água’. (FEYNMAN, 1985)

O  que  retorna  essa  discussão  para  a  tese  de  Ausubel  sobre  a  psicologia  da

aprendizagem. Pois, apesar de ter havido uma sensível melhora na democratização do ensino

desde  a  época  em que  Feynman  esteve  em terras  brasileiras,  a  didática  da  repetição  de

conceitos  vagos  e  da  construção  de  atividades  que  não  trabalham  a  capacidade  de

interpretação da natureza, continua sendo o principal meio de ensinar e aprender Física nas

escolas públicas do país. É também perceptível que esse problema tem um efeito em cascata,

já que, professores que tiveram uma formação deficiente formam alunos que não conseguem

atribuir significado ao que estudam. E as consequências geradas são principalmente a alta taxa

de ignorância acerca do mundo físico entre os adultos e o baixo rendimento em exames que

cobram esse tipo de interpretação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Livro Didático

Como consta no portal do FNDE, em página destinada a relatar o histórico do

PNLD, a distribuição de livros didáticos às escolas de ensino público brasileiras acontece

desde 1937 inicialmente coordenada pelo Instituto Nacional do Livro - INL. Após a extinção

do Instituto, criou-se O Programa Nacional do Livro Didático através do Decreto 91.542 de

1985, destinado até então às séries iniciais do ensino fundamental. Apenas no ano de 2005 se

iniciou a  distribuição  parcial  de  livros  para  o  Ensino Médio,  somente  das  disciplinas  de

português e matemática. 

A primeira  edição  do PNLD a  incluir  livros  de  Física  para  todos os  anos do

Ensino Médio foi a de 2009, isto é, tendo vigência de três anos, o edital de 2015 foi o terceiro

a ser feito. O que revela o caráter inicial do programa. Os objetivos do Programa Nacional do

Livro Didático para o Ensino Médio são, dentre outros, “[...]avaliar e  disponibilizar obras

didáticas,  pedagógicas e literárias,  entre  outros materiais  de apoio à  prática educativa,  de

forma  sistemática,  regular  e  gratuita,  às  escolas  públicas  de  educação  básica  das  redes

federais, estaduais e municipais” (FNDE, 2018). Essa avaliação é feita por uma comissão

técnica específica e os critérios de avaliação estabelecidos no edital do ano de 2015 descritos

no Guia do PNLD, destacam que o livro didático escolhido para compor a matéria de Física

no  Ensino  Médio,  deve  apresentar,  principalmente,  “[...]um  tratamento  articulado  com

aspectos históricos, tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais, de modo a propiciar as

aprendizagens necessárias aos estudantes” para que o Ensino Médio funcione como etapa

final da educação básica de todos os cidadãos.

Durante o processo de seleção,  é entregue à comissão uma ficha de avaliação

contendo, ao todo, 74 indicadores distribuídos em 5 blocos. É importante destacar, em função

da discussão de que trata esta monografia, alguns desses indicadores. Em primeiro lugar , “as

obras didáticas devem reconhecer o Ensino Médio como etapa final da educação básica”, ou

seja, o conteúdo do livro deve ser pragmático e significativo para a vida do aluno, sem foco

exclusivo no uso termos técnicos e em situações idealizadas que não farão parte do cotidiano

da maioria dos concludentes. O que leva ao segundo e mais importante indicador “o livro

deve favorecer a autonomia intelectual e o pensamento crítico”  (Guia PNLD, 2015). Esses

itens, que já estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - que

serão objeto de análise logo à frente -, parecem resumir o que seria um ensino público ideal, e
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que porquanto, gera dúvidas acerca da sua aplicabilidade.

Como  deve  ser  um livro  de  Física  que  estimula  a  autonomia  intelectual  e  o

pensamento crítico? Alguns outros indicadores tentam responder esta pergunta, são eles:

- Utilizar o vocabulário científico como um recurso que auxilia a aprendizagem das teorias e

explicações físicas, sem privilegiar a memorização de termos técnicos e definições;

- Incluir problemas apresentados mediante enunciados acompanhados da contextualização da

situação-problema  específica  e  abertos  o  suficiente  para  estimular/permitir  estimativas  e

considerações por parte do professor e do aluno;

-  Evita  utilizar  somente  situações  idealizadas,  fazendo  referências  explícitas  sobre  as

condições das situações trabalhadas,  quando essas se fizerem necessárias, e evita também

apresentar situações de realização impossível ou improvável, sinalizando claramente quando

se utiliza de referências do gênero ficção científica. 

 Isto é, os critérios de avaliação dos livros didáticos concordam integralmente com

a tese de Ausubel sobre a Aprendizagem por memorização nos termos da sua ineficácia e

propõe que as obras venham com exercícios contextualizados e que estimulem discussões

qualitativas dos fenômenos. Porém, ao analisar as questões propostas por alguns desses livros,

pode-se perceber que existem graves discordâncias com os itens acima citados.  Além das

questões que já foram explicitadas na introdução deste trabalho, é possível citar várias outras

que apresentam a mesma incoerência. 

Exercícios propostos na coleção Compreendendo a Física do autor Alberto Gaspar

(2015):  

Figura 5 – Questão 17, Capítulo 4 – Movimento Retilíneos.

                       Fonte: ALBERTO GASPAR, v. 01, p. 62.
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                            Figura 6 – Questão 12, Capítulo 4 – Movimento Retilíneos.

                          Fonte: ALBERTO GASPAR, v. 01, p. 58.

Figura 7 – Questão 10, Capítulo 4 – Movimento Retilíneos.

                        Fonte: ALBERTO GASPAR, v. 01, p. 58.

 A característica comum em todas as questões acima, é a não apresentação de

significado para os problemas que tratam, ou a apresentação na forma abstrata. Para resolvê-

los, os alunos precisam lembrar dos conceitos formais dos temas. Por exemplo, na Questão 17

(Figura  5),  os  itens  a  e  b  sugerem  apenas  uma  substituição  dos  valores  numéricos  nas

variáveis da função linear v = 2,0 + 5,0t, e o item c pede que se esboce o gráfico da função,

resultando em um exercício sobre aplicação de conceitos matemáticos com quase nenhum

significado físico, exceto pelas grandezas utilizadas. Na Questão 12 (Figura 6) e na Questão

10  (Figura  7)  dão-se  as  informações  para  aplicação  da  fórmula  da  aceleração  média:

a=
v f −v i

t f −ti

 (4), onde vf e vi equivalem à velocidade final e inicial e tf e ti  ao tempo final e o

tempo incial, respectivamente. 

Utilizando apenas os termos técnicos, sem qualquer discussão qualitativa prévia.

O que vai de encontro aos critérios estabelecidos pelo PNLD.

2.2 PCNEM

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  são  diretrizes  elaboradas  pelo  Governo

Federal que norteiam a elaboração dos currículos e da didática empregada, tanto nas escolas
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de ensino público, quanto nas escolas de ensino privado. Esse currículo e essa metodologia

devem ser dialogadas e decididas em cada escola de forma democrática através do Plano

Político Pedagógico - PPP. Para o Ensino Médio, mais especificamente para a disciplina de

Física, o documento vigente no ano de 2015, define como o conhecimento deve ser abordado

nas escolas: 

A  Física  deve  apresentar-se,  portanto,  como  um  conjunto  de  competências
específicas  que  permitam  perceber  e  lidar  com  os  fenômenos  naturais  e
tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do
universo distante,  a partir  de princípios,  leis e  modelos por ela construídos.  Isso
implica,  também,  a  introdução  à  linguagem  própria  da  Física,  que  faz  uso  de
conceitos  e  terminologia  bem definidos,  além de suas  formas  de  expressão  que
envolvem,  muitas  vezes,  tabelas,  gráficos  ou  relações  matemáticas.  (PCN+,
2015)

O conjunto de competências citado norteia o ensino de física para um caminho

distante do conhecimento abstrato, que é algo antagônico ao que define Ausubel como um

aprendizado  significativo.  Porém,  isso  não  significa  uma  hipotética  descaracterização  do

ensino de Física, com ausência do uso de termos técnicos e abordagem trivial, pelo contrário,

a competência de interpretação e resolução de problemas é descrita dentro dos PCN+ em

Física como a capacidade de “reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os

dentro do conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes, em cada

caso”. Sendo assim, é preciso apresentar nos livros didáticos problemas que se assemelham

aos fenômenos reais que possam ser descritos por conceitos físicos e dessa forma estabelecer

uma ligação significativa entre o conceitos formais e a vida cotidiana dos estudantes.  

As competências descritas nos PCN+ de Física estão relacionadas principalmente

com a investigação e entendimento dos fenômenos físicos, com a utilização da linguagem

física  e  com  a  contextualização  histórica  e  social  desse  conhecimento.  Durante  todo  o

desenvolvimento dos parâmetros ressalta-se a importância dessas competências no ensino de

física e a necessidade de que o estudo se torne cada vez menos decorativo e sem significado. 

2.3 Letramento Científico

GIL e col. (1992) colocaram em debate os resultados de uma experiência feita

com  professores  atuantes  no  Ensino  Médio.  Eles  propuseram  aos  participantes  que

resolvessem o que parecia ser uma simples atividade de cinemática:  Um objeto se move ao

longo de sua trajetória segundo a equação: E = 25+40t-5t2 (E em metros, t em segundos). Que

distância percorrerá em 5s?  
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Caso  os  professores  fizessem  uma  simples  substituição  do  valor  pedido  na

variável da equação e não utilizassem uma interpretação qualitativa do fenômeno, chegariam

à seguinte resposta: 

E=25+(40⋅5)−(5⋅25)=100metros  

Que foi exatamente o resultado obtido pela maioria dos participantes durante o

experimento. O pesquisador, então, pediu que resolvessem novamente a questão para um t

igual a 6 segundos. Desta vez, chegaram a uma resposta igual a 85 metros. Ora, como pode

um móvel percorrer um menor espaço em maior tempo? Ficou claro que houve um erro de

interpretação. Fazendo uma análise correta da questão, percebe-se que a equação E = 25+40t-

5t2 corresponde ao movimento de um objeto que avança com velocidade decrescente até parar

e começar a retroceder. Obtêm-se, a partir disso, os resultados corretos que são: 85 metros

para 5 segundos (80 metros para frente e 5m para trás) e 100 metros para 6 segundos (80 m

para frente e 20m para trás).

Fizeram  uma  discussão  sobre  os  motivos  que  levaram  os  professores  a  não

conseguir  resolver  o  problema apresentado.  A conclusão  é  que  os  professores  repetem o

método de resolução de questões que os livros didáticos os condicionaram a aplicar. 

No caso em questão, por exemplo, a maior parte dos problemas sobre móveis toma
como sistema de referência (explícita ou, mais comumente, implicitamente) o ponto
e instante em que o movimento se inicia e sentido positivo o do movimento, com o
qual o espaço "E" (distância à origem) coincide com o deslocamento; se além disto
não existe retorno, o valor da distância percorrida também coincide.  

De acordo  com os  exemplos  já  mostrados,  os  exercícios  sugeridos  nos  livros

distribuídos aos alunos do Ensino Médio são simplificados e resumidos de tal maneira, que

quem os utiliza como meio de aprendizado é condicionado a não fazer uma análise qualitativa

prévia dos fenômenos. Logo, quando professores e estudantes se deparam com um problema

que exige  esse  tipo  de  análise,  acabam aplicando o mesmo método,  encontram respostas

erradas e não conseguem entender o motivo. 

Outro estudo importante que revelou o baixo aprendizado em Física pelos jovens e

adultos brasileiros foi o Indicador de Letramento Científico – ILC, realizado pela Abramundo

(2014), com o objetivo de avaliar a capacidade das pessoas que estudaram por pelo menos 4

anos no ensino básico e têm de 15 a 40 anos, de ler e interpretar texto científicos.

Tendo em vista a progressiva exigência de uso e interpretação de conhecimentos e
informações  técnico-científicas  nas  diferentes  dimensões  da  vida  social
contemporânea,  o  objetivo  principal  deste  estudo  foi  criar  um  indicador  que,
periodicamente atualizado, fosse capaz de monitorar a evolução das habilidades de
letramento científico da população jovem e adulta brasileira de modo a subsidiar e
qualificar o debate público sobre políticas de educação, cultura, ciência, tecnologia e
inovação.  (Relatório Técnico – ILC, 2014)
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A pesquisa utilizou uma amostra composta por 2002 pessoas espalhadas em 211

municípios brasileiros e aplicou um questionário com 36 itens separados em quatro níveis de

proficiência que estão descritos na Tabela 1.

Tabela  1  –  Descrição  dos  níveis  de  proficiência  avaliados  pelo  Indicador  de  Letramento

Científico.

NÍVEIS DESCRIÇÃO

Nível 1: Letramento não-científico

Localiza,  em  contextos  cotidianos,
informações  explícitas  em  textos  simples
(tabelas  ou  gráficos,  textos  curtos)
envolvendo temas do cotidiano (consumo de
energia em conta de luz, dosagem em bula de
remédio,  identificação de riscos imediatos à
saúde),  sem  a  exigência  de  domínio  de
conhecimentos científicos.

Nível 2: Letramento científico rudimentar

Resolve  problemas  que  envolvam  a
interpretação e a comparação de informações
e  conhecimentos  científicos  básicos,
apresentados  em  textos  diversos  (tabelas  e
gráficos com mais de duas varáveis, imagens,
rótulos),  envolvendo  temáticas  presentes  no
cotidiano  (benefícios  ou  riscos  à  saúde,
adequações de soluções ambientais).

Nível 3: Letramento científico básico

Elabora propostas de resolução de problemas
de maior complexidade a partir de evidências
científicas  apresentadas  em  textos  técnicos
e/ou  científicos  (manuais,  esquemas,
infográficos,  conjunto  de  tabelas)
estabelecendo  relações  intertextuais  em
diferentes contextos.

Nível 4: Letramento científico proficiente

Avalia propostas e afirmações que exigem o
domínio de conceitos e termos científicos em
situações  envolvendo  contextos  diversos
(cotidianos  ou  científicos).  Elabora
argumentos  sobre  a  confiabilidade  ou
veracidade  de  hipóteses  formuladas.
Demonstra  domínio  do  uso  de  unidades  de
medida  e  conhece  questões  relacionadas  ao
meio  ambiente,  à  saúde,  astronomia  ou
genética.

Fonte: Relatório Técnico – ILC (2014).

Abaixo estão  listados  modelos  de  questões  aplicados  no  questionário  do  ILC,
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classificadas por nível de letramento e o que esperava-se como resposta correta para cada

caso.

Figura 8 – Exemplo de questão Nível 1 – Indicador de Letramento Científico.

                                   Fonte: Relatório Técnico – ILC (2014).

Figura 9 – Exemplo de questão Nível 2 – Indicador de Letramento Científico.

                        Fonte: Relatório Técnico – ILC (2014).
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Figura 10 – Exemplo de questão Nível 3 – Indicador de Letramento Científico.

                     Fonte: Relatório Técnico – ILC (2014).

Para  os  estudantes  que  haviam  ingressado  no  Ensino  Médio,  os  resultados

apontaram que 52% estavam no Nível 2 e 16% no Nível 1, contra 24% no Nível 3 e apenas

4% no Nível 4. O que significa que 68% dos jovens e adultos que chegaram a cursar o Ensino

Médio até o ano de 2014 não alcançaram sequer o letramento científico básico. É importante

ressaltar que essa amostra não faz distinção entre ensino público e privado, o que gera uma

preocupação ainda maior,  pois é sabido através das médias gerais nas avaliações externas

(Inep, 2017), que o rendimento das escolas públicas é consideravelmente menor do que das

escolas particulares brasileiras. 
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Figura 11 – Exemplo de questão Nível 4 – Indicador de Letramento Científico.

                             Fonte: Relatório Técnico – ILC (2014).

             Para alcançar o Nível 2 os participantes da pesquisa precisavam responder uma

questão sobre a aplicação no cotidiano de um fenômeno da natureza envolvendo os dados

apresentados. No entanto, no Nível 3, foi pedido que os entrevistados não só analisassem os

dados, como escrevessem uma hipótese científica sobre o que levou a acontecer o que estava

sendo posto, ou seja, eles precisavam atribuir significado científico ao dados. Como visto, os

problemas que avaliaram o letramento científico rudimentar no ILC são muito parecidos com

a maior parte dos exercícios propostos nos livros didáticos do PNLD para a disciplina de

física no Ensino Médio e portanto, é razoável entender porque a maioria dos entrevistados não

passou desse nível.  

2.4 ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo então ministério da

educação, com o objetivo de avaliar o aprendizado dos estudantes no Ensino Médio de todo o

Brasil,  utilizar os dados obtidos para pensar e aplicar melhorias no sistema educacional e

influenciar mudanças no currículo do Ensino Médio. No segundo ano de aplicação, o ENEM

passou a também ser usado como alternativa ao vestibular em 63 institutos de ensino superior

e em 2009 foi unificado como método de acesso a todas as universidades federais brasileiras. 

Em 2015 a prova tinha a seguinte estrutura: 180 questões de múltipla escolha mais
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redação, dividas em dois dias de aplicação abordando todas as áreas que fazem parte dos

Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Linguagens,  códigos  e  suas  tecnologias  (Língua

Portuguesa,  Literatura,  Língua  Estrangeira,  Artes,  Educação  Física,  e  Tecnologias  da

Informação e Comunicação); Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas

tecnologias (Química, Física e Biologia); Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia,

História,  Filosofia  e  Sociologia).  Cada  área  avaliada  tinha  45  questões  que  podendo  ser

específicas ou interdisciplinares. 

Segundo  o  portal  do  Inep  –  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais  Anísio  Teixeira  (2018),  autarquia  vinculada  ao  MEC que promove todas  as

edições do ENEM, as questões que aparecem em cada prova são submetidas por professores

do ensino superior ou do ensino básico, que passaram por uma convocação pública e tiveram

uma  capacitação  sobre  os  critérios  estabelecidos  nas  matrizes  de  referência.  Após  a

elaboração, essas questões passam pelo crivo de um revisor técnico-pedágico que verifica se

os critérios foram de fato atendidos. Em caso afirmativo, passam para as mãos de uma equipe

de especialistas de cada área do conhecimento para a segunda validação. 

As matrizes de referência para a área de Ciências da Natureza são compostas de

oito competências, subdividas em habilidades a serem avalidas. Quatorze destas habilidades

abordam os conteúdos da Física e estão descritas na Tabela 2. 

É possível perceber que as habilidades exigidas estão em total acordo com os

PCN+ de Física e com as diretrizes do PNLD. 

Segundo consta no Guia de Elaboração e Revisão de Itens (2010), as questões

devem  ser  estruturadas  em  três  partes,  texto-base,  enunciado  e  alternativas,  que  devem

contemplar apenas uma das habilidades previstas na Matriz. No mesmo documento, o Inep

define  como  devem  ser  os  enunciados  de  cada  questão:  “No  enunciado,  inclui-se  uma

instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante do teste. Essa instrução

poderá ser expressa como pergunta ou frase a ser completada pela alternativa correta.”  

Já as alternativas são dividas em dois tipos, o gabarito e os distratores.

Os  distratores  indicam  as  alternativas  incorretas  à  resolução  da  situação-
problema proposta.  Além  disso,  essas  respostas  devem  ser  plausíveis,  isto  é,
devem   parecer  corretas   para   aqueles   participantes  do   teste   que   não
desenvolveram  a  habilidade  em questão.  

 

Após a aprovação da questão,  ela  passa a  compor o Banco Nacional  de Itens

(BNI), de onde saem todas os problemas do exame. Todos os anos, um pré-teste com um

conjunto  de  questões  retiradas  do  BNI  é  aplicado  a  uma  amostra  da  população  com

características semelhantes à do público–alvo do ENEM. Segundo o portal do Inep (2018), “A
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pré-testagem é a forma empírica de avaliar parâmetros, tais como a dificuldade, o grau de

discriminação e a probabilidade de acerto ao acaso da questão.”  As respostas obtidas nesse

teste  dirão se a  questão poderá ser  utilizada em uma aplicação futura do exame,  se será

descartada ou encaminhada para melhorias. 

Tabela 2 – Quadro de habilidades que podem ser avaliadas em questões de Física no ENEM.

HABILIDADE DESCRIÇÃO
H1 Reconhecer    características    ou    propriedades    de    fenômenos

ondulatórios    ou  oscilatórios,  relacionando-os  a  seus  usos  em
diferentes contextos.

H2 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou
outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.

H3 Confrontar  interpretações  científicas  com interpretações  baseadas  no
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

H4 Avaliar  propostas  de  intervenção  no  ambiente,  considerando  a
qualidade   da   vida  humana    ou    medidas    de    conservação,
recuperação   ou   utilização   sustentável   da biodiversidade

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.

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.

H18 Relacionar   propriedades   físicas,   químicas   ou   biológicas   de
produtos,  sistemas  ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que
se destinam.

H19 Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que
contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social,
econômica ou ambiental.

H20 Caracterizar   causas   ou  efeitos   dos  movimentos   de   partículas,
substâncias, objetos ou corpos celestes.

H21 Utilizar leis físicas e(ou) químicas para interpretar processos naturais
ou  tecnológicos  inseridos  no  contexto  da  termodinâmica  e(ou)  do
eletromagnetismo.

H22 Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a
matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos,
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.

H23 Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em
ambientes  específicos,  considerando  implicações  éticas,  ambientais,
sociais e/ou econômicas.

Fonte: Matrizes de Referências – Inep (2013)
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3 CONSEQUÊCIAS

Os estudantes que entraram no Ensino Médio em 2015 e não tiveram nenhuma

reprovação,  terminaram seu  período de  estudos  na  educação básica  no  ano de 2017.  Em

especial,  os alunos das escolas públicas de todo o Brasil  utilizaram durante esse período,

alguma das coletâneas de livros didáticos participantes do PNLD 2015. 

A edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, teve a participação de

1.016.860 estudantes de escolas de Ensino Médio público e regular em todos o país. Destes,

713 participantes não serão considerados nesta análise, pois fizeram uma prova distinta da dos

demais. Seja por serem portadores de alguma deficiência física ou por terem feito a prova em

alguma das  escolas  que teve  problemas  na rede  elétrica  no segundo dia  de  aplicação do

exame. Portanto, a amostra que será considerada neste trabalho é composta por 1.016.147

estudantes que participaram da primeira aplicação do exame e estiveram presentes no segundo

dia, respondendo a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Além das habilidades descritas na Tabela 1, algumas questões do ENEM também

cobram uma interpretação qualitativa e  quantitativa dos fenômenos físicos  associados aos

problemas do cotidiano,  o que já as difere substancialmente dos exercícios propostos nos

livros didáticos que os estudantes utilizaram para se preparar para a prova. 

O Inep disponibiliza em seu site oficial as provas e gabaritos correspondentes de

todas  as aplicações do ENEM, bem como os dados socioeconomicos e respostas de cada

participante,  através  do download do arquivo chamado Microdados – ENEM 2017.  Após

filtragem e comparação dos dados do arquivo com o gabarito oficial, obtém-se os resultados

descritos  na  Tabela  3,  onde  é  possível  ver  a  quantidade  de  alunos  que  acertaram  cada

problema e a porcentagem destes acertos em relação ao total de estudantes que fazem parte da

amostra.

Tabela 3 –  Taxa de acertos dos alunos de escolas públicas regulares nas questões de Física do 
ENEM 2017. 

QUESTÃO Nº DE ACERTOS ACERTOS (%)
93 297.232 29,2 
99 535.424 52,7 
101 529.176 52,1
103 162.934 16,0
105 376.933 37,1
107 345.997 34,0
108 114.773 11,3
110 476.729 47,0
112 202.305 19,9
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115 393.744 39,0
120 199.791 19,6
127 220.389 21,7
128 234.163 23,0
129 91163 9,0
131 86441 8,5
133 137.710 13,5

Fonte: Microdados ENEM (2017).

 É notória a grande discrepância entre os acertos das questões 99, 101 e 129, 131.

As duas primeiras tiveram uma taxa de mais de 52% de acertos enquanto as últimas duas

tiveram menos de 10% de acertos. É importante também comparar o modo de resolução das

questões para pensar nos motivos que levaram a uma taxa de erro de mais de 90% em dois

itens da prova. 

A Figura 12 é um recorte do caderno de provas azul refente a questão com maior

taxa de acertos entre os estudantes de escola pública regular, 52,7%. Ela foi elaborada com

base na Habilidade 7 (Tabela 2), que avalia a capacidade de “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”, além disso, o problema

avalia se o candidato consegue ler o gráfico e interpretá-lo com base nos conhecimentos sobre

os danos causados pela aceleração no corpo humano. 

Ora,  para  resolver  esta  questão  o  aluno  precisaria  apenas  ter  o  conhecimento

intuitivo de que o que causa dano ao corpo é a variação brusca da velocidade. Logo, sendo

variação da velocidade igual a aceleração, o cinto que provocasse a menor taxa de aceleração

seria o mais seguro. Apesar de ter alcançado a maior taxa de acertos, frente a trivialidade e

intuitividade características  do problema,  esperava-se que um Ensino Médio de qualidade

gerasse um resultado melhor do que 52,7% de acertos.

Figura 12 – Questão 99, caderno de prova azul, primeira aplicação ENEM 2017.

Fonte: Inep (2017).
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O mesmo padrão se repete na questão 101 (Figura 13). Apresenta-se um gráfico

comparativo entre produtos tecnológicos e avalia-se qual o melhor para referido uso. Nesse

caso, o problema pede que se compare o uso de diferentes tipos de lâmpadas para encontrar a

que melhor ilumina e menos aquece um ambiente. O gráfico mostra em um dos seus eixos a

faixa  do  espectro  eletromagnético  ao  qual  pertence  cada  lâmpada  e  no  outro  eixo  a

intensidade  desses  raios  luminosos.  É  também  trivial  chegar  a  conclusão  que  a  melhor

iluminação será da que emitir a maior quantidade de radiação na faixa do espectro visível. A

informação adicional era saber que o comprimento de onda que causa o maior aquecimento é

o  que está  na  faixa  do  infravermelho,  no entanto,  o  único  item que apresenta  o  pico  de

intensidade dentro da faixa vísivel é a lâmpada LED, que é o gabarito da questão e torna

desnecessária a segunda análise. 

           Figura 13 – Questão 101, caderno de prova azul, primeira aplicação ENEM
2017.

Fonte: Inep (2017).

Fazendo o contraponto  através  das  questões  que tiveram as  menores  taxas  de

acerto, verifica-se o problema de número 129 (Figura 14), em que apenas 9,0% de 1.016.147
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estudantes  responderam  corretamente.  A  habilidade  avaliada,  assim  como  nas  últimas

questões, também é a Habilidade 7 (Tabela 2). Porém, para chegar ao resultado é necessário

que se faça algumas análises qualitativas e quantitativas do fenômeno apresentado. 

O problema trata da aplicação da Primeira Lei de Ôhm para o caso das cercas

elétricas. A questão dá um parâmetro limite do qual a situação real não deve ultrapassar, a

corrente não deve ser maior que 0,01 ampères. Dito isto, é preciso saber inicialmente a qual

Diferença de Potencial – ddp está associada essa corrente no corpo humano. Aplicando a Lei

de Ôhm, segue que U=1000Ω⋅0,01Α , U=10V . Sendo assim, a ddp máxima de uma cerca

elétrica para que não seja letal, deve ser de 10 volts. Sabendo pelo enunciado do item que a

ddp  do  gerador  de  uma  cerca  elétrica  é  de  10.000V,  é  necessário  como  segundo  passo

considerar esse dado para saber qual valor da resistência interna,  para que a diferença de

potencial total não ultrapasse 10V.  U=ξ−R⋅i , sendo  ξ a ddp do gerador, R a resistência

interna  e  i  a  corrente  máxima que pode passar  pelo  circuito.  10V=10000 V−R⋅0,01Α ,

então, R=999000Ω . O terceiro passo é comparar esse resultado com a resistência do corpo

humano, 1000Ω, e chegar a conclusão que a resistência interna deve ser pelo menos mil vezes

maior que a do corpo.  

Diferentemente das questões que tiveram mais de 50% de acerto, esse problema

exige  que  o  aluno  saiba  aplicar  uma  lei  física  no  cotidiano  e  fazer  análise  de

proporcionalidade. Tais exigências, levaram a uma discrepância de mais de 40% entre os que

acertaram a questão 99 e erraram esta. 

Figura 14 – Questão 129, caderno de prova azul, primeira aplicação ENEM 2017.

Fonte: Inep (2017).

A campeã de erros entre os estudantes da rede pública regular foi a questão 131

(Figura 11), com 92% das respostas erradas. De forma similiar a questão 129, esta também
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exige  uma  interpretação  qualitativa  prévia  do  problema  e  uma  comparação  entre  duas

situações. 

O texto da questão diz que dois motoristas enfrentam uma situação de frenagem

repentina, ambos estavam inicialmente com a mesma aceleração de 1,0m/s² e ambos frearam

com a mesma desaceleração de 5,0m/s². Porém, um dos motoristas demora um segundo a

mais que o outro para iniciar a desaceleração. O que leva a conclusão de que a velocidade

inicial durante a frenagem é diferente para os dois motoristas. O texto também fala que o

motorista atendo acionou o freio à velocidade de 14,0 m/s, logo, após a análise qualitativa é

sabido que o motorista desatento demorou mais um segundo na mesma aceleração, ou seja,

acionou o freio a uma velocidade de 15,0 m/s. Sendo a=Δd /Δ t , a distância percorrida nesse

segundo de atraso, será igual a 14,5m. 

O enunciado pede a diferença entre as distâncias percorridas até a parada total dos

carros. Para isso o candidato precisaria aplicar a equação de Torricelli para os dois motoristas,

o resultado seria o seguinte: Motorista Atento: 0² = (14m/s)² + 2(-5,00m/s²)d1, d1 = 19,6m;

Motorista  Desatento:  0²  =  (15,0m/s)²  +  2(-5,00m/s²)d2,  d2  =  22,5m.  Nesse  momento,  o

estudante poderia já subtrair as distâncias e achar o valor de 2,9m, que corresponde ao item A

da questão. Entretanto, a resposta correta deve levar em consideração a distância percorrida a

mais pelo motorista desatento. O item correto é o E, a diferença entre as distâncias é igual a

17,4m. 

Figura 15 – Questão 131, caderno de prova azul, primeira aplicação ENEM 2017.

                            Fonte: Inep (2017).
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Ainda  sobre  a  questão  131,  é  interessante  ressaltar  que  33,4%  dos  alunos

marcaram o  item D,  seguidos  de  24,5% que  marcaram o  item A.  O  item D,  15m,  tem

“coincidentemente” o mesmo valor ao qual chegamos na primeira análise para a velocidade

inicial  do  morista  desatento.  Os  alunos  que  chegaram  a  essa  resposta  certamente  não

entenderam o  que de fato  a  questão  estava  pedindo,  e  condicionados  a  aplicar  fórmulas,

resolveram aplicar a primeira que lhe pareceram correta e chegaram a um valor que estava

entre os itens,  mas que tem um significado completamente distinto do que foi  pedido no

enunciado. 

Portanto, é possível notar que as diferenças estruturais entre as questões que são

pedidas  no  ENEM  e  as  que  são  postas  como  exercícios  no  livros  didáticos  do  PNLD,

contribuem, dentre outros fatores, para o péssimos resultados em Física de alunos de escola

pública no Brasil. 



35

4 CONCLUSÃO

É  claro  que  o  aprendizado  em  física  não  pode  ser  resumido  às  atividades

propostas nos livros didáticos. Existem inúmeras outras variáveis que devem ser consideradas,

como a vulnerabilidade social vivenciada por grande parte dos estudantes de escolas públicas

no Brasil ou mesmo a cultura popular de desvalorização da educação. No entanto, observando

os resultados alcançados no ENEM por esse público, é possível perceber uma forte influência

dos modelos propostos nos livros didáticos no método utilizado para resolver os problemas.

 O fato de que 91,5% dos estudantes de escolas públicas regulares que fizeram o

exame em 2017 não conseguiram marcar o item correto para a questão 131 (Figura 15), por

uma notória falta de interpretação, dialoga diretamente com o padrão dos exercícios propostos

nos  livros,  que  baseiam-se  majoritarimente  na  aplicação  de  fórmulas  e  na  repetição  de

conceitos vagos. Em desacordo com os critérios de avaliação do PNLD 2015, os livros não

trazem “situações-problema abertos o suficiente que estimulem estimativas e considerações

por parte do professor e dos alunos”. É importante ressaltar que as equações que traduzem as

Leis da Física jamais devem ser desconsideradas dentro do ensino básico, porém, é importante

que para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, essas leis venham acompanhadas

de  situações  contextualizadas  e  que  principalmente  desenvolvam  a  capacidade  de

interpretação e análise qualitativa dos fenômenos.  

A conclusão, portanto, surge através de questionamentos indispensáveis: Por qual

razão continua-se aplicando métodos e produzindo materiais didáticos que estão na direção

contrária ao que pregam os principais teóricos sobre o ensino de física? O que faz com que

livros que não estão de acordo com os critérios de avaliação do PNLD sejam aprovados? As

habilidades norteadoras das questões de Física do ENEM demonstram um estrito interesse em

avaliar a capacidade de leitura e interpretação dos produtos e fenômenos do cotidiano através

das leis físicas que os descrevem, identificando também se utilizam-se da autonomia e do

pensamento crítico durante a resolução.  Sendo este o parâmetro utilizado pelo MEC para

definir se o estudante finalizou sua educação básica com êxito, por que os resultados ruins não

são  utilizados  como base  para  mudanças  no  formato  dos  exercícios  propostos  nos  livros

didáticos? 

As  respostas  para  essas  perguntas  ultrapassam  o  limite  do  que  os  dados

conseguem  descrever  e  passam  a  ser  também  uma  discussão  sócio-política  sobre  as

“vantagens” e desvantagens de existir uma grande parcela da população que conclui o Ensino

Médio mas permanece iletrada cientificamente. 
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