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Curiosamente, essa baixa produção acadêmica nacional acerca da inclusão curricular do enfoque 

CTS e da FMC não é ressonante com as sinalizações expressas nas leis, diretrizes e parâmetros 

curriculares. A LDB de 1996, por exemplo, já definia que “a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” 

(LDB, artigo 35, inciso IV), deveria ser uma das finalidades do ensino médio no país, que deve ser 

organizado de forma que, em sua conclusão, o educando demonstre, entre outros aspectos, o “domínio 

dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” (LDB, artigo 36, § 1º, inciso 

I). 

Ora, é evidente que, para cumprir tal lei, a escola média deve proporcionar o aprendizado de 

diversos tópicos da FMC. Para se compreender os princípios científicos e tecnológicos envolvidos na 

robotização industrial, é preciso, como mínimo, entender propriedades e comportamentos elétricos dos 

materiais semicondutores, que formam a base dos chips microeletrônicos. A fim de entender a precisão 

moderna com que são feitos cortes em certos ramos industriais ou em que são transmitidos dados através 

de fibras ópticas, é também necessário um conhecimento básico da técnica laser e sem a compreensão, 

mesmo elementar, do processo de fissão nuclear, o educando não terá subsídios para elaborar argumentos 

favoráveis ou contrários à necessidade de uma nação em utilizar usinas nucleoelétricas. Esses são apenas 

alguns dos muitos exemplos que poderiam ser citados e que demonstram a debilidade de nossas escolas 

quanto ao ensino de Física que deveriam oferecer. 

É claro que a rápida evolução tecnológica não provoca alterações apenas na produção, mas sim, 

em todo o contexto social, fato analisado no Parecer nº 15/98 da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM). Até mesmo ao explicitar os valores estéticos contidos na LDB, por exemplo, esse texto 

analisa a mudança, provocada pela moderna tecnologia, no desenvolvimento da informação e do 

conhecimento na sociedade contemporânea: 

Diferentemente da estética estruturada, própria de um tempo em que os fatores físicos e 

mecânicos são determinantes do modo de produzir e conviver, a estética da sensibilidade 

valoriza a leveza, a delicadeza e a sutileza . Estas, por estimularem a compreensão não 

apenas do explicitado mas também, e principalmente, do insinuado, são mais 

contemporâneas de uma era em que a informação caminha pelo vácuo, de um tempo no 

qual o conhecimento concentrado no microcircuito do computador vai se impondo sobre 

o valor das matérias-primas e da força física, presentes nas estruturas mecânicas 

(BRASIL, 1999, p.75).  

Em outros dois trechos, analisa-se, de forma ainda mais geral, essa influência dos novos meios 

de comunicação e informação na sociedade atual: 

 [...] um tipo de sociedade extremamente complexa, onde os custos da comunicação e da 

informação se aproximam cada vez mais a zero, e onde as distinções antigas entre o local, 

o nacional e o internacional, o pequeno e o grande, o centralizado e o descentralizado, 
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tendem o tempo todo a se confundir, desaparecer e reaparecer sob novas formas (S. 

Schwartzman in BRASIL, 1999, p.77). 

 

[...] num mundo em que a tecnologia revoluciona todos os âmbitos de vida, e, ao 

disseminar informação amplia as possibilidades de escolha mas também a incerteza, a 

identidade autônoma se constitui a partir da ética, da estética e da política, mas precisa 

estar ancorada em conhecimentos e competências intelectuais que dêem acesso a 

significados verdadeiros sobre o mundo físico e social. Esses conhecimentos e 

competências é que dão sustentação à análise, à prospecção e à solução de problemas, à 

capacidade de tomar decisões, à adaptabilidade a situações novas, à arte de dar sentido a 

um mundo em mutação (BRASIL, 1999, p.79,  grifos como no original). 

Não se pretende, com essas citações, enveredar pelo caminho de análise dos valores nelas 

defendidos, colocar-se contra ou a favor da LDB ou elaborar proposições de política educacional, o que 

mudaria o rumo desta dissertação. A intenção é dupla: em primeiro lugar, observar que a tendência de 

reformulação dos currículos de Física não se manifesta apenas nos textos acadêmicos, mas faz parte 

também do contexto legislativo educacional brasileiro; em segundo lugar, utilizar um texto que abrange 

todas as áreas do conhecimento, a fim de perceber que a inclusão de FMC, no currículo da escola média, 

não se enquadra apenas como algo inovador, com certo ar de modernidade, mas é uma necessidade para 

que educando e educador possam estar sintonizados com o contexto social. 

No sentido dessa segunda intencionalidade, vale a pena reproduzir a citação de Carl Sagan, feita 

no texto das DCNEM: 
Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as 

comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o 

entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática 

do voto – dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma 

ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o 

desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa 

mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. C. Sagan. Relatório 

da Reunião Educação para o Século XXI (BRASIL, 1999, p.80). 

Segundo as DCNEM, o combate a essa alienação deve ser feito no ensino médio, através da 

contemplação da tecnologia não apenas como produto, integrada às Ciências da Natureza, mas como 

processo, conectando “os inúmeros conhecimentos com suas aplicações tecnológicas, recurso que só 

pode ser bem explorado em cada nucleação de conteúdos, e que transcende a área das Ciências da 

Natureza” (BRASIL, 1999, p.106, grifo como no original). Conseqüentemente, nesse documento oficial, 

organiza-se a base nacional comum dos currículos do ensino médio em três áreas de conhecimento 

associadas aos elementos de tecnologias que lhe são próprios: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Assim, Física, Química, Biologia e Matemática passam a ser agrupadas em uma única área que 

tem como um de seus objetivos o de “contribuir para a compreensão do significado da ciência e da 

tecnologia na vida humana e social, de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões políticas 

e sociais para cujo entendimento e solução as Ciências da Natureza são uma referência relevante” 

(BRASIL, 1999, p.105), o que já sugere uma clara orientação oficial para o enfoque CTS e para a 

inclusão curricular de FMC. Essa sinalização também se faz presente nas outras duas áreas, seja pela 

presença do termo “tecnologia” em suas denominações, pelas descrições de seus objetivos ou até mesmo 

pela nucleação proposta, com a Informática, por exemplo, aparecendo como componente curricular da 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

Coube aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), a tarefa de 

explicitar os elementos de tecnologia essenciais a cada área e a seus componentes curriculares, 

postulando-o como uma importante referência para a proposta aqui defendida. De forma explícita ou 

implícita, como produto ou como processo, elementos de FMC estão presentes na descrição dos objetivos 

de todas as áreas e disciplinas organizadas pelos PCNEM. 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Artes compõem, juntamente 

com a Informática, a área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, contextualizada pela popularização 

dos aparelhos de comunicação e informação:  



As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, 

independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que precisam 

ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram 

com que os homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis 

(BRASIL, 1999, p.132). 

Desse modo, uma das competências a ser adquirida pelo aluno de ensino médio em Língua 

Portuguesa é “entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na 

vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social” (BRASIL, 1999, 

p.145). Vale observar, por exemplo, que é cada vez mais raro conhecer um estudante universitário - e não 

tardará que essa realidade seja também a do ensino médio - que escreva de forma manuscrita, em vez de 

digitar seus textos em computadores pessoais; o que, mais do que facilitar o serviço, muda a atitude, 

relativa a se corrigir um texto ou a alterá-lo, revendo o ordenamento de suas partes, além de interferir na 

estética da formatação e em muitos outros aspectos. 

Hardware, software, mouse, compact disc, world wide web, link, home page, são algumas dentre 

inúmeras palavras e expressões da língua inglesa presentes em nosso cotidiano que evidenciam que com o 

desconhecimento de uma língua estrangeira é “extremamente difícil utilizar os modernos equipamentos 

de modo eficiente e produtivo” (BRASIL, 1999, p.152) e que “para estar em consonância com os avanços 

da ciência e com a informação, é preciso possuir os meios de aproximação adequados e a competência 

comunicativa é imprescindível para tanto” (BRASIL, 1999, p.152). 

A tecnologia moderna também tem alterado a produção artística, seja com a utilização de novos 

recursos nas artes já tradicionais, como os chamados efeitos cinematográficos, ou com a invenção de 

novos tipos de arte, como os “quadros” eletrônicos e outras formas de exposições multimídias. 

Sintonizados com essa evolução, os PCNEM recomendam que uma das competências a serem 

desenvolvidas no aprendizado de Artes no ensino médio é a de “fruir, estudar e analisar as produções em 

artes visuais, tanto na produção artística em geral quanto naquelas ligadas ao campo da comunicação 

visual como o designer, ou ainda naqueles produzidos pelas novas mídias e artes audiovisuais – vídeo, 

televisão, multimídia, CD-ROM, home-page etc – conscientizando-se dos meios visuais e audiovisuais de 

representação, comunicação e informação” (BRASIL, 1999, p.179). 

É claro que não é necessário entender como um computador funciona para digitar um texto, 

reconhecer o significado de palavras e expressões técnicas de línguas estrangeiras modernas, comunicar-

se por correio eletrônico ou utilizar um CD-ROM, mas fato é que essa tecnologia faz parte da vida 

moderna e, portanto, deve tomar parte no processo de aprendizagem do estudante. Ora, um ensino de 

Física ressonante a esse uso tecnológico, é muito mais significante para o aprendizado, com a FMC 

podendo cumprir um importante papel de conexão entre os distintos nós da rede de significados do aluno. 

Se, na descrição da área de linguagens e códigos, os PCNEM fazem uma ampla apreciação do 

papel que computadores, televisões e toda a evolução tecnológica têm tido na forma com que o homem se 

comunica, na descrição da área Ciências Humanas e suas Tecnologias, analisa-se o redimensionamento 

do tempo e dos processos produtivos provocado por esta mesma evolução: 

[As] concepções de tempo [...] têm variado intensamente ao longo da história, em função 

das tecnologias envolvidas na sua medição, como os relógios mecânicos ou eletrônicos e 

os modernos cronômetros, que asseguram precisão em medidas muito curtas. Esses 

recursos, desenvolvidos para atender necessidades no campo da produção econômica e da 

circulação de mercadorias e informações, foram responsáveis por darem aos homens a 

sensação de controle do tempo. Essa nova relação com o tempo, distinta das de épocas 

anteriores, interferiu diretamente nas rotinas do cotidiano social, em contextos tão 

diversos quanto os do trabalho e do lazer. A percepção social do tempo decorrente disso, 

por um lado, aproxima os homens, ao fixar referenciais comuns. Por outro, os distancia, 

na apropriação individualizada que fazem, a exemplo dos relógios de pulso, que, por 

serem portáteis, permitem que cada um organize seu próprio tempo. Na complexidade das 

relações sociais, entretanto, nem todos os homens dispõem do tempo da mesma forma, 

estabelecendo-se relações diferenciadas de maior ou menor liberdade nesse controle. Para 

alguns, o relógio implica libertação; para outros, escravidão (BRASIL, 1999, p.294). 

 

Sem dúvida, esse processo de inovação permanente e fora de controle imediato traz sérias 

conseqüências para a vida humana, a exemplo da inviabilidade de formas de produção 

artesanais para suprir mercados amplos. A conseqüência mais drástica certamente é o 

desemprego. A compreensão do impacto dessas tecnologias sobre o mundo do trabalho e 



a vida social é urgente no contexto em que vivemos, de problemas de dimensões sempre 

crescentes, requerendo de todos reflexões e soluções inovadoras (BRASIL, 1999, p.295). 

Também, nessa área, a tecnologia e os elementos de FMC a ela associados devem ser entendidos 

como um processo, seja para o desenvolvimento de cada uma das Ciências Humanas, seja para o 

aprendizado do estudante. Uma abordagem histórica mais ampla da cultura, por exemplo, deve analisar as 

“diferentes formas que os vários grupos sociais, ao longo dos séculos, têm criado para se comunicar, 

como a dança, o livro, o rádio, o cinema, as caravelas, os aviões, a Internet, os tambores e a música” 

(BRASIL, 1999, p.301). Na Geografia, a “espacialização dos problemas ambientais e da biotecnologia 

favorece a interação com a Biologia, a Física, a Química, a Filosofia e [...] a Economia” (BRASIL, 1999, 

p.312). Para o ensino de Sociologia, os PCNEM orientam que se deve “fornecer instrumentais teóricos 

para que o aluno entenda o processo de mundialização do capital, em correspondência com as sucessivas 

revoluções tecnológicas” (BRASIL, 1999, p.318). 

Novamente, vale explicitar que relação existe entre a FMC e as citações acima, extraídas dos 

PCNEM. Ninguém precisa saber como funciona um modem para entender o poder de comunicação da 

internet e como isso pode alterar em instantes o fluxo de capital no mundo. Porém, um ensino de Física 

que discuta a fenomelogia do transistor e de outros componentes eletrônicos que permitam o 

entendimento básico do modem, do celular e de outros aparelhos de comunicação e informação, facilita o 

diálogo com um aluno “plugado” no mundo moderno e lhe dá a chance de compreender um pouco melhor 

a aventura humana, desmistificando o caráter mágico que, por vezes, a tecnologia parece ter. 

Evidentemente, é na área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias que os 

objetivos apontados nos PCNEM se apresentam ligados de forma mais direta e explícita à FMC, a 

começar pela identificação de que “disciplinas científicas, como a Física, têm omitido os 

desenvolvimentos realizados durante o século XX e tratam de maneira enciclopédica e excessivamente 

dedutiva os conteúdos tradicionais” (BRASIL, 1999, p.209).  

Hoje, com o auxílio de aceleradores de partículas como o do Laboratório Nacional de Luz 

Síncroton (LNLS), em Campinas, se intensificam pesquisas conjuntas entre físicos, químicos e biólogos 

que buscam desvendar a estrutura de proteínas e outras macromoléculas. A “investigação de compostos 

químicos interestelares conduziu recentemente à inesperada identificação de uma nova classe de alótropos 

de carbono batizados de „fulerenos‟, abrindo um campo de pesquisa inteiramente novo” (BRASIL, 1999, 

p.240). Esses exemplos de interação existente em muitas das atuais pesquisas científicas, possibilitados 

ou potencializados pelo desenvolvimento da tecnologia moderna, como produto e processo, apontam para 

a necessidade de um ensino de Física que transcenda a própria Física: 

[...] A cosmologia, no sentido amplo de visão de mundo, e inúmeras tecnologias 

contemporâneas, são diretamente associadas ao conhecimento físico, de forma que um 

aprendizado culturalmente significativo e contextualizado da Física transcende 

naturalmente os domínios disciplinares estritos. E é essa Física que há de servir aos 

estudantes para compreenderem a geração de energia nas estrelas ou o princípio de 

conservação que explica a permanente inclinação do eixo de rotação da Terra 

relativamente ao seu plano de translação.  

Também é visão de mundo, além de conhecimento prático essencial a uma educação 

básica, compreender a operação de um motor elétrico ou de combustão interna, ou os 

princípios que presidem as modernas telecomunicações, os transportes, a iluminação e o 

uso clínico, diagnóstico ou terapêutico, das radiações (BRASIL, 1999, p.212). 

A inserção curricular de FMC é, portanto, essencial para “prover os alunos de condições para 

desenvolver uma visão de mundo atualizada, o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos 

princípios científicos em que se baseiam” (BRASIL, 1999, p.209):  

 “Não se trata, portanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas sobretudo 

de dar ao ensino de Física novas dimensões [...]. Apresentar uma Física que explique [...] 

o movimento da lua ou das estrelas no céu, o arco-íris e também os raios laser, as 

imagens da televisão e as formas de comunicação [...] as questões referentes ao uso das 

diferentes fontes de energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e 

benefícios [...] a origem do universo e sua evolução [...] que trate [...] das células 

fotoelétricas, das radiações presentes no dia-a-dia [...]” (BRASIL, 1999, p.230). 

“A Ótica e o Eletromagnetismo [...] poderiam [...] ser o espaço adequado para a 

introdução e discussão de modelos microscópicos. A natureza ondulatória e quântica da 



luz e sua interação com os meios materiais, assim como os modelos de absorção e 

emissão de energia pelos átomos, são alguns exemplos que também abrem espaço para 

uma abordagem quântica da estrutura da matéria, em que possam ser modelados os 

semicondutores e outros dispositivos eletrônicos contemporâneos [...]. A possibilidade de 

um efetivo aprendizado de Cosmologia depende do desenvolvimento da teoria da 

gravitação, assim como de noções sobre a constituição elementar da matéria e energética 

estelar. Essas e outras necessárias atualizações dos conteúdos apontam para uma 

ênfase à Física contemporânea ao longo de todo o curso, em cada tópico, como um 

desdobramento de outros conhecimentos e não necessariamente como um tópico a 

mais no fim do curso [...]” (BRASIL, 1999, p.234, grifo nosso). 

Sendo ainda mais explícito quanto à identificação dos elementos de tecnologia essenciais a cada 

área, o PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+) sugere um conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas no aluno de 

ensino médio e alguns temas estruturadores que organizariam o processo de ensino-aprendizagem. 

Para o ensino de Física, são apresentados seis temas: Movimentos: variações e conservações, 

Calor, Ambiente e Usos de Energia, Som, Imagem e Informação, Equipamentos Elétricos e 

Telecomunicações, Matéria e Radiação, Universo, Terra e Vida. Pelo próprio título, Matéria e Radiação 

é, por excelência, um tema diretamente relacionado à FMC. No entanto, pela abordagem sugerida aos 

demais temas, sempre procurando situar o aluno no contexto tecnológico do mundo contemporâneo, 

evidencia-se a inserção de elementos de FMC em quase todos eles. Afinal, discutir hoje a produção, 

transmissão e captação de sons e imagens, é muito diferente de décadas atrás, quando ainda não se 

conheciam transistores e chips microeletrônicos e nem se imaginava a possibilidade de rádio-

transmissores de bolso, os celulares, serem um objeto de uso trivial. Além disso, uma discussão 

atualizada dos diferentes usos energéticos deve envolver a problemática da energia nuclear, que, aliás, é a 

energia que dá “vida” às estrelas. 

Tendo em vista essa visão mais ampla de que, no mundo contemporâneo, a teoria quântica está 

“embutida” em muitos dos temas que tradicionalmente seriam classificados como clássicos, a inserção da 

FMC na proposição curricular feita pelo PCN+ também se explicita pela formulação das seguintes 

competências e habilidades para o ensino de Física: 

Representação e comunicação: 

Acompanhar o noticiário relativo à ciência em jornais, revistas e notícias veiculadas pela 

mídia, identificando a questão em discussão e interpretando, com objetividade, seus 

significados e implicações para participar do que se passa à sua volta. Por exemplo, no 

noticiário sobre telefonia celular, identificar que essa questão envolve conhecimentos 

sobre radiações, suas faixas de freqüência, processos de transmissão, além de incertezas 

quanto a seus possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde. 

Investigação e compreensão 
Conhecer modelos físicos microscópicos, para adquirir uma compreensão mais profunda 

dos fenômenos e utilizá-los na análise de situações-problema. Por exemplo, utilizar 

modelos microscópicos do calor, para explicar as propriedades térmicas dos materiais ou, 

ainda, modelos da constituição da matéria para explicar a absorção de luz e as cores dos 

objetos. 

[Contextualização sociocultural] [...] 

Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da 

tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história. Muitas 

vezes a tecnologia foi precedida pelo desenvolvimento da Física, como no caso da 

fabricação de lasers, ou, em outras, foi a tecnologia que antecedeu o conhecimento 

científico, como no caso das máquinas térmicas. 

Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação 

do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir. Por exemplo, como a 

relatividade ou as idéias quânticas povoam o imaginário e a cultura contemporânea, 

conduzindo à extrapolação de seus conceitos para diversas áreas, como para a Economia 

ou Biologia. 

Acompanhar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, por exemplo, tomando 

contato com os avanços das novas tecnologias na medicina, através de tomografias ou 

diferentes formas de diagnóstico; na agricultura, através das novas formas de conservação 

de alimentos com o uso das radiações; ou ainda, na área de comunicações, com os 

microcomputadores, CDs, DVDs, telefonia celular, TV a cabo. 



Reconhecer que, se de um lado a tecnologia melhora a qualidade de vida do homem, do 

outro ela pode trazer efeitos que precisam ser ponderados para um posicionamento 

responsável. Por exemplo, o uso de radiações ionizantes apresenta tanto benefícios quanto 

riscos para a vida humana. 

Reconhecer, em situações concretas, a relação entre Física e ética, seja na definição de 

procedimentos para a melhoria das condições de vida, seja em questões como do 

desarmamento nuclear ou em mobilizações pela paz mundial (BRASIL, 2002, p.63-68). 

Por fim, vale observar que, também de forma mais explícita do que nas orientações oficiais 

anteriores, os PCN+ apontam o papel de conexão entre a Física e outros componentes curriculares que 

pode cumprir a FMC. Exemplo disso é a programação sugerida pelos PCN+ para o terceiro ano do ensino 

médio, referente à área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, com a manipulação 

genética na Biologia e os modelos quânticos na Química, constituindo tópicos ressonantes à Matéria e 

radiação. 
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Física Moderna na Escola Média - Legislação, regulamentação e orientação oficial 

II – Temas estruturadores para o ensino de física apresentados pelo PCN+ 

F1 Movimentos: variações e conservações 
F2 Calor, Ambiente e Usos de Energia 
F3 Som, Imagem e Informação 
F4 Equipamentos Elétricos e Telecomunicações  
F5 Matéria e Radiação 
F6 Universo, Terra e Vida 

 

Tema Estruturador 1: Movimentos: variações e conservações 

Estudar os movimentos requer, inicialmente, identificá-los, classificá-los, aprendendo formas adequadas 

para descrever movimentos reais, de objetos - carros, animais, estrelas ou outros. Mas requer, sobretudo, associá-

los às causas que lhes dão origem, às interações que os originam, a suas variações e transformações. Como prever 

trajetórias ou movimentos após colisões, freadas, quedas? Que materiais escolher para minimizar os efeitos de uma 

colisão? Quais recursos utilizar para aumentar a eficiência do trabalho mecânico humano, em termos de máquinas e 

ferramentas? 

Para isso, será preciso desenvolver competências para lidar com as leis de conservação (da quantidade de 

movimento linear e angular e da energia), compreendendo seu sentido, e sabendo utilizá-las para fazer previsões e 

estimativas. Assim, quando as leis de Newton comparecem como um caso particular da conservação da quantidade 

de movimento, abre-se espaço para uma compreensão mais ampla de interações reais, nas quais o tempo de colisão 

tem um papel preponderante. Nesse contexto, investigar movimentos não pode limitar-se a um extenso tratamento 

da Cinemática, que nessa nova abordagem comparece apenas para dar significado às variações dos movimentos, 

através dos conceitos de velocidade e aceleração. 

O estudo dos movimentos inclui também acompanhar as conquistas do ser humano para locomover-se, 

desenvolvendo tecnologias que permitem seu deslocamento de forma cada vez mais rápida de um lugar a outro do 

planeta, e até mesmo fora dele e, para isso, concebendo continuamente materiais, projetos de veículos e potências 

de seus motores. Também é desse âmbito a compreensão da evolução tecnológica relacionada às máquinas 

mecânicas e suas transformações ao longo dos tempos. 

Unidade 1.1. Fenomenologia cotidiana 

 identificar diferentes movimentos que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes para sua observação 

(distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo, etc.) buscando características comuns e formas de 

sistematizá-los (segundo trajetórias, variações de velocidade etc.); 
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 caracterizar as variações de algumas dessas grandezas, fazendo estimativas, realizando medidas, escolhendo 

equipamentos e procedimentos adequados para tal, como, por exemplo, estimando o tempo de percurso entre 

duas cidades ou a velocidade média de um entregador de compras; 

 reconhecer que as modificações nos movimentos são conseqüência de interações, por exemplo, identificando 

que para um carro parado passar a deslizar em um ladeira, é necessário uma interação com a Terra. 

 

Unidade 1.2. Variação e conservação da quantidade de movimento 

 a partir da observação, análise e experimentação de situações concretas como quedas, colisões, jogos, 

movimento de carros, reconhecer a conservação da quantidade de movimento linear e angular, e, através delas, 

as condições impostas aos movimentos; 

 reconhecer as causas da variação de movimentos, associando as intensidades das forças ao tempo de duração 

das interações, para identificar, por exemplo, que na colisão de um automóvel, o airbag aumenta o tempo de 

duração da colisão, para diminuir a força de impacto sobre o motorista; 

 utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de forças ou torques para fazer análises, 

previsões e avaliações de situações cotidianas que envolvem movimentos.  

 

Unidade 1.3. Energia e potência associadas aos movimentos 

 identificar formas e transformações de energia associadas aos movimentos reais, avaliando, quando pertinente, 

o trabalho envolvido e o calor dissipado, como, por exemplo, em uma freada ou em uma derrapagem; 

 a partir da conservação da energia de um sistema, quantificar suas transformações e a potência disponível ou 

necessária para sua utilização, estimando, por exemplo, o combustível gasto para subir uma rampa ou a 

potência do motor de uma escada rolante; 

 acompanhar a evolução dos processos de utilização de potência mecânica e as implicações sociais e 

tecnológicas a eles associadas, ao longo dos tempos (como, por exemplo, na evolução dos meios de transportes 

ou de máquinas mecânicas). 

 

Unidade 1.4. Equilíbrios e desequilíbrios 

 diante de situações naturais ou em artefatos tecnológicos, distinguir situações de equilíbrio daquelas de não 

equilíbrio (estático ou dinâmico); 

 estabelecer as condições necessárias para a manutenção do equilíbrio de objetos, incluindo situações no ar ou 

na água; 

 reconhecer processos pelos quais podem ser obtidas amplificação de forças em ferramentas, instrumentos ou 

máquinas. 

 

Tema Estruturador 2: Calor, Ambiente e Usos de Energia 

Em todos os processos que ocorrem na natureza e nas técnicas o calor está direta ou indiretamente presente. 

O estudo do calor pode desenvolver competências para identificar e avaliar os elementos que propiciam conforto 

térmico em residências ou outros locais, através da escolha adequada de materiais, tipo de iluminação e ventilação. 

Pode, também, promover competências para compreender e lidar com as variações climáticas e ambientais como 

efeito estufa, alterações na camada de ozônio e inversão térmica, fornecendo elementos para avaliar a intervenção 

da atividade humana sobre essas variações. 



Para isso, será indispensável identificar fontes de energia térmica e percursos do calor, investigando 

propriedades de substâncias e processo de transformação de energia. A irreversibilidade dos processos térmicos 

será indispensável para que se compreenda tanto o sentido do fluxo de calor como a “crise de energia”, assim como 

limites em sua utilização. Nessa perspectiva, menos ênfase deve ser dada, por exemplo, às escalas termométricas, e 

mais atenção aos aspectos propriamente termodinâmicos, envolvendo o funcionamento de máquinas térmicas, o 

próprio conceito de calor e modelos explicativos sobre seu trânsito na matéria, seja no nível macroscópico ou 

microscópico. 

É ainda nesse espaço que se pode possibilitar a compreensão da utilização do calor para a obtenção de 

outras formas de energia, identificando os diferentes sistemas e processos envolvidos, seu uso social e os impactos 

ambientais dele decorrentes. 

Unidade 2.1. Fontes e trocas de calor 

 identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais apropriados a 

diferentes situações ou para explicar a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos; 

 reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os diferentes processos de troca de calor, identificando a 

importância da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos; 

 utilizar o modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-o 

ao conceito de temperatura e à sua escala absoluta. 

 

Unidade 2.2. Tecnologias que usam calor: motores e refrigeradores 

 compreender a relação entre variação de energia térmica e temperatura para avaliar mudanças na temperatura 

e/ou mudanças de estado da matéria, em fenômenos naturais ou processos tecnológicos; 

 identificar a participação do calor e os processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso 

doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada; 

 identificar o calor como forma de dissipação de energia e a irreversibilidade de certas transformações para 

avaliar o significado da eficiência em máquinas térmicas.  

 

Unidade 2.3. O calor na vida e no ambiente 

 compreender o papel do calor na origem e manutenção da vida; 

 reconhecer os diferentes processos envolvendo calor e suas dinâmicas nos fenômenos climáticos para avaliar a 

intervenção humana sobre o clima; 

 identificar e avaliar os elementos que propiciam conforto térmico em ambientes fechados como sala de aula, 

cozinha, quarto etc., para utilizar e instalar adequadamente os aparelhos e equipamentos de uso corrente. 

 

Unidade 2.4. Energia: produção para uso social 

 identificar as diferentes fontes de energia (lenha e outros combustíveis, energia solar etc.) e processos de 

transformação presentes na produção de energia para uso social; 

 identificar os diferentes sistemas de produção de energia elétrica, os processos de transformação envolvidos e 

seus respectivos impactos ambientais, visando escolhas ou análises de balanços energéticos; 

 acompanhar a evolução da produção, do uso social e do consumo de energia, relacionando-os ao 

desenvolvimento econômico, tecnológico e à qualidade de vida, ao longo do tempo. 

 



Tema Estruturador 3: Som, Imagem e Informação 

Para situar-se no mundo contemporâneo é necessário compreender os atuais meios de comunicação e 

informação, que têm em sua base a produção de imagens e sons, seus processos de captação, suas codificações e 

formas de registro e o restabelecimento de seus sinais nos aparelhos receptores. Estudar esses mecanismos significa 

propiciar competências para compreender, interpretar e lidar de forma apropriada com aparatos tecnológicos, como 

a televisão, os aparelhos de CDs e DVDs, o computador, o cinema ou mesmo a fotografia. Como obter registros de 

imagens ou de sons, como melhorar cópias, como projetar imagens, como amplificar sons, como isolar 

acusticamente uma sala, como melhorar a qualidade das informações registradas? Como som e imagem se 

associam em filmes, na TV ou em vídeos? 

Essa abordagem implica em trabalhar tanto a natureza ondulatória comum ao som e à luz, quanto 

reconhecer suas especificidades. Isso inclui, quanto ao som, reconhecer suas características físicas, relacionando-as 

a fontes, "volume", timbre ou escalas musicais, os meios que aprimoram sua transmissão, amplificam ou reduzem 

sua intensidade e sua interação com a matéria, como a produção do "eco". Também inclui, quanto à luz, 

compreender a formação de imagens e o uso de lentes ou espelhos para obter diferentes efeitos, como ver ao longe, 

de perto, ampliar ou reduzir imagens. Nesse sentido, o traçado dos raios de luz deve ser entendido como uma forma 

para compreender a formação de imagens e não como algo real com significado próprio.  

Significa também adquirir uma nova compreensão dos materiais, através de modelos sobre sua estrutura 

que explicam a natureza dos processos de interação da luz ou do som com esses meios. A natureza ondulatória e 

quântica da luz, assim como os modelos de absorção e emissão de energia pelos átomos, são alguns exemplos de 

aspectos indispensáveis para a compreensão das cores ou dos processos de registro de sons e imagens em fitas 

magnéticas, em papéis e em discos de CDs.  

O estudo do som e da imagem pode propiciar, ainda, meios para dimensionar o papel da informação para a 

vida social, acompanhando as transformações sociais que resultaram do domínio tecnológico, do registro, 

reprodução e velocidade de transmissão de informações ao longo da história. 

 

Unidade 3.1. Fontes sonoras 

 identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem sons, para reconhecer as características que os 

diferenciam; 

 associar diferentes características de sons a grandezas físicas (como freqüência, intensidade etc.) para explicar, 

reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons por instrumentos musicais ou outros sistemas semelhantes; 

 conhecer o funcionamento da audição humana para monitorar limites de conforto, deficiências auditivas ou 

poluição sonora. 

Unidade 3.2. Formação e detecção de imagens  

 identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer o papel da luz e as 

características dos fenômenos físicos envolvidos; 

 associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz, para explicar, reproduzir, 

variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas; 

 conhecer os diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e ampliar a visão: olhos, 

óculos, telescópios, microscópios etc., visando utilizá-los adequadamente. 

 



Unidade 3.3. Gravação e reprodução de sons e imagens 

 compreender, para utilizar adequadamente, diferentes formas de gravar e reproduzir sons: discos, fita 

magnética de cassete, de vídeo, cinema ou CDs; 

 compreender, para utilizar adequadamente, diferentes formas de gravar e reproduzir imagens: fotografia, 

cinema, vídeo, monitores de TV e computadores. 

 

Unidade 3.4. Transmissão de sons e imagem 

 conhecer os processos físicos envolvidos nos diferentes sistemas de transmissão de informação, sob forma de 

sons e imagens, para explicar e monitorar a utilização de transmissões por antenas, satélites, cabos ou através 

de fibras ópticas; 

 compreender a evolução dos meios e da velocidade de transmissão de informação, ao longo dos tempos, 

avaliando seus impactos sociais, econômicos ou culturais. 

 

Tema Estruturador 4: Equipamentos Elétricos e Telecomunicações 

Grande parte dos aparelhos e equipamentos que fazem parte de nosso dia-a-dia requer energia elétrica para 

seu funcionamento, permitindo a execução de diferentes funções como iluminar, aquecer, esfriar, centrifugar, 

triturar, emitir sons e imagens, e assim por diante. Além disso, uma parte significativa das informações hoje 

disponíveis circula no planeta através de ondas eletromagnéticas, dispensando meios materiais para sua 

transmissão. Que processos e fenômenos ocorrem no interior dos aparelhos para que uma mesma energia elétrica 

proporcione tantos efeitos diferentes? Como rádios e televisões transmitem informações? A compreensão do 

mundo eletromagnético que permeia nosso cotidiano é indispensável para possibilitar o uso adequado, eficiente e 

seguro de aparelhos e equipamentos, além de condições para analisar, fazer escolhas e otimizar essa utilização. 

Para permitir o domínio de tais competências, o estudo da eletricidade deverá centrar-se em conceitos e 

modelos da eletrodinâmica e do eletromagnetismo, possibilitando, por exemplo, compreender por que aparelhos 

que servem para aquecer consomem mais energia do que aqueles utilizados para comunicação, dimensionar e 

executar pequenos projetos residenciais, ou ainda, distinguir um gerador de um motor. Será também indispensável 

compreender de onde vem a energia elétrica que utilizamos e como ela se propaga no espaço. Nessa perspectiva, 

em que se procura conhecer a fenomenologia da eletricidade em situações reais, o estudo da eletrostática, ganhará 

sentido quando em referência a situações concretas, como, por exemplo, para explicar o papel dos condensadores, a 

função dos pára-raios ou os perigos de choques elétricos. 

Esse estudo deverá propiciar, ainda, a possibilidade de identificar e acompanhar o papel dos motores 

elétricos e dos desenvolvimentos tecnológicos associados à sua introdução no mundo produtivo, assim como das 

transformações produzidas pelos modernos meios de telecomunicações.  

 

Unidade 4.1. Aparelhos elétricos  

 em aparelhos e dispositivos elétricos residenciais, identificar seus diferentes usos e o significado das 

informações fornecidas pelos fabricantes sobre suas características (voltagem, frequência, potência etc.); 

 relacionar essas informações a propriedades e modelos físicos, visando explicar seu funcionamento e 

dimensionar circuitos simples para sua utilização; 



 compreender o significado das redes de 110V e 220V, calibre de fios, disjuntores e fios-terra, para analisar o 

funcionamento de instalações elétricas domiciliares e utilizar manuais de instrução de aparelhos elétricos, para 

conhecer procedimentos adequados a sua instalação, utilização segura ou precauções em seu uso; 

 dimensionar o custo do consumo de energia em uma residência ou outra instalação, propondo alternativas 

seguras para a economia de energia.  

 

Unidade 4.2. Motores elétricos 

 compreender fenômenos magnéticos para explicar, por exemplo, o magnetismo terrestre, o campo magnético 

de um ímã, a magnetização de materiais ferromagnéticos ou a inseparabilidade dos pólos magnéticos; 

 reconhecer a relação entre fenômenos magnéticos e elétricos para explicar o funcionamento de motores 

elétricos e seus componentes, interações envolvendo bobinas e transformações de energia; 

 conhecer critérios que orientem a utilização de aparelhos elétricos como, por exemplo, especificações do 

INMETRO, gastos de energia, eficiência, riscos e cuidados, direitos do consumidor etc.. 

 

Unidade 4.3. Geradores  

 em sistemas que geram energia elétrica, como pilhas, baterias, dínamos, geradores ou usinas, identificar 

semelhanças e diferenças entre os diversos processos físicos envolvidos e suas implicações práticas; 

 compreender o funcionamento de pilhas e baterias, incluindo constituição material, processos químicos e 

transformações de energia, para seu uso e descarte adequados; 

 compreender o funcionamento de diferentes geradores, para explicar a produção de energia em hidrelétricas, 

termelétricas etc.. Utilizar esses elementos na discussão dos problemas associados desde a transmissão de 

energia até sua utilização residencial. 

 

Unidade 4.4. Emissores e Receptores 

 identificar a função de dispositivos como capacitores, indutores e transformadores, para analisar suas 

diferentes formas de utilização; 

 compreender o funcionamento de circuitos oscilantes e o papel das antenas, para explicar a modulação, 

emissão e recepção de ondas portadoras, como no radar, rádio, televisão ou telefonia celular; 

 avaliar o impacto dos usos da eletricidade sobre a vida econômica e social. 

 

Tema Estruturador 5: Matéria e Radiação 

O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais intensamente, de tecnologias baseadas na utilização de 

radiações e nos avanços na área da microtecnologia. Introduzir esses assuntos no ensino médio significa promover 

nos jovens competências para, por exemplo, ter condições de avaliar riscos e benefícios que decorrem da utilização 

de diferentes radiações, compreender os recursos de diagnóstico médico (radiografias, tomografias etc.), 

acompanhar a discussão sobre os problemas relacionados à utilização da energia nuclear ou compreender a 

importância dos novos materiais e processos utilizados para o desenvolvimento da informática. 

Nessa abordagem, uma vez que a maior parte dos fenômenos envolvidos depende da interação da radiação 

com a matéria, será adequado um duplo enfoque: por um lado, discutindo os modelos de constituição da matéria, 

incluindo o núcleo atômico e seus constituintes; e por outro, caracterizando as radiações que compõem o espectro 

eletromagnético, através de suas diferentes formas de interagir com a matéria. Essa compreensão das interações e 



da matéria, agora em nível microscópico, permite um novo olhar sobre algumas propriedades trabalhadas no ensino 

médio, tais como condutividade e transparência, mas permite também promover, como síntese, uma concepção 

mais abrangente do universo físico. 

São esses modelos explicativos de matéria, de radiação e de suas interações que também possibilitam o 

desenvolvimento de novos materiais como cerâmicas, cristais e polímeros ou novos sistemas tecnológicos como 

microcomputadores, combustíveis nucleares, rastreamento por satélite, lasers e cabos de fibra óptica. 

A compreensão desses aspectos pode propiciar, ainda, um novo olhar sobre o impacto da tecnologia nas 

formas de vida contemporâneas, além de introduzir novos elementos para uma discussão consciente da relação 

entre ética e ciência. 

 

Unidade 5.1. Matéria e suas propriedades 

• utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para explicar diferentes propriedades dos 

materiais (térmicas, elétricas, magnéticas etc.); 

• relacionar os modelos de organização dos átomos e moléculas na constituição da matéria às características 

macroscópicas observáveis em cristais, cristais líquidos, polímeros, novos materiais etc.; 

• compreender a constituição e organização da matéria viva e suas especificidades, relacionando-as aos modelos 

físicos estudados.  

 

Unidade 5.2. Radiações e suas interações 

• identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, reconhecendo sua sistematização no 

espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios ) e sua utilização através das tecnologias a elas 

associadas (radar, rádio, forno de microonda, tomografia etc.); 

• compreender os processos de interação das radiações com meios materiais para explicar os fenômenos 

envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e transmissão de luz, telas de monitores, radiografias; 

• avaliar efeitos biológicos e ambientais do uso de radiações não ionizantes em situações do cotidiano.  

 

Unidade 5.3. Energia nuclear e Radioatividade 

• compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para reconhecer sua presença na 

natureza e em sistemas tecnológicos; 

• conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares para 

explicar seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou medicina; 

• avaliar os efeitos biológicos e ambientais, assim como medidas de proteção, da radioatividade e radiações 

ionizantes. 

 

Unidade 5.4. Eletrônica e Informática 

• identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e suas propriedades nos 

equipamentos contemporâneos; 



• identificar elementos básicos da microeletrônica para compreender o processamento de informação 

(processadores, microcomputadores etc.), redes de informática e sistemas de automação; 

• acompanhar e avaliar o impacto social e econômico da automação e informatização na vida contemporânea. 

 

Tema Estruturador 6: Universo, Terra e Vida 

Confrontar-se e especular sobre os enigmas da vida e do universo é parte das preocupações freqüentemente 

presentes entre jovens nessa faixa etária. Respondendo a esse interesse, é importante propiciar-lhes uma visão 

cosmológica das ciências que lhes permita situarem-se na escala de tempo do universo, apresentando-lhes os 

instrumentos para acompanhar e admirar, por exemplo, as conquistas espaciais, as notícias sobre as novas 

descobertas do telescópio espacial Hubble, indagar sobre a origem do universo ou o mundo fascinante das estrelas, 

e as condições para a existência da vida, como a entendemos no planeta Terra. 

Nessa abordagem, ganha destaque a interação gravitacional, uma vez que são analisados sistemas que 

envolvem massas muito maiores que aquelas que observamos na superfície da Terra. Ao mesmo tempo, 

evidenciam-se as relações entre o mundo das partículas elementares, assim como os métodos para investigá-lo, com 

o mundo das estrelas e galáxias. Lidar com modelos de universo permite também construir sínteses da 

compreensão física, sistematizando forças de interação e modelos microscópicos.  

Esses assuntos podem permitir reconhecer a presença da vida humana no universo como uma indagação 

filosófica, e também das condições físico/química/biológicas para sua existência, evidenciando as relações entre 

ciência e filosofia ao longo da história humana, assim como a evolução dos limites para o conhecimento dessas 

questões. 

 

Unidade 6.1. Terra e Sistema Solar 

• conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos 

astronômicos (duração do dia/noite, estações do ano, fases da lua, eclipses etc.); 

• compreender as interações gravitacionais, identificando forças e relações de conservação, para explicar 

aspectos do movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites. 

 

Unidade 6.2. O Universo e sua Origem 

• conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição do Universo, além das formas 

atuais para sua investigação e os limites de seus resultados, no sentido de ampliar sua visão de mundo; 

• reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida (e vida humana), temporal e 

espacialmente no Universo e discutir as hipóteses de vida fora da Terra; 

 

Unidade 6.3. Compreensão Humana do Universo 

• conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do Universo, segundo diferentes culturas, 

buscando semelhanças e diferenças em suas formulações; 

• compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a constituição do Universo (matéria, 

radiação e interações), através dos tempos, identificando especificidades do modelo atual; 



• identificar diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo influenciaram a cultura e a vida 

humana ao longo da história da humanidade e vice-versa. 
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