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• Partimos do pressuposto que os livros didáticos
desempenham um importante papel na prática pedagógica
dos professores de física.

• Muitas vezes eles são o único recurso ao qual os professores
recorrem para a preparação de suas aulas.

• Com isso, torna-se fundamental analisarmos como os
conteúdos escolares são inseridos nessas produções, com
vistas a identificarmos possíveis falhas ocasionados ao saber a
ser ensinado.

Introdução



• A Transposição Didática pode ser entendida como um dispositivo
eficiente para analisar o processo por meio do qual o saber
produzido pelos cientistas, o “Saber Sábio”, se transforma naquele
que está contido nos livros didáticos, o “Saber a Ensinar”, que é o
saber que deve estar munido de uma forma didática visando sua
apresentação aos alunos, e, por último, no “Saber Ensinado”, aquele
que realmente aparece nas salas de aula e torna-se conhecimento
adquirido pelo aluno.

• Chevallard (1991) aponta cinco aspectos norteadores da
Transposição Didática realizada por integrantes da nooesfera:
dessincretização, descontextualização, despersonalização,
programabilidade e publicidade.

Transposição Didática



Objetivo, Problema, questões de 
estudo e justificativas

• Objetivamos analisar o processo de didatização, sob uma perspectiva
histórica, ocorrido no tópico de Partículas Elementares das coleções
didáticas de Física do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do
governo federal brasileiro do triênio 2018-2020.

• Procuramos resposta para a seguinte questão: Como ocorreu o
processo de Transposição Didática relacionado ao conteúdo de Física
das Partículas Elementares nas Coleções Didáticas de Física aprovadas
no PNLD (2018-2020)?



• A escolha pelas coleções didáticas do PNLD vigente se deu pelo
fato delas serem a principal fonte de saber do ensino médio, além
de serem distribuídas gratuitamente às escolas por meio do
Fundo Nacional da Educação (FNDE) e, portanto, presentes em
grande parte do sistema de ensino brasileiro.

• Escolhemos o livro nomeado “Dos raios X aos quarks”, escrito
por Emilio Segrè, como fonte do Saber Sábio a ser utilizado como
referência. A escolha dessa obra se deve ao fato dela trazer
informações tanto históricas quanto conceituais.

Objetivo, Problema, questões de 
estudo e justificativas



Procuramos observar se os autores apresentavam discussões
referentes:

• à teoria de Paul Dirac, a qual prevê a existência de antipartículas;

• à descrição das antipartículas e a sua detecção experimental por Carl
David Anderson;

• aos seis tipos de quarks (up, down, top, strange, charm, bottom);

• ao Modelo Padrão;

• aos aceleradores de partículas;

• à contribuição brasileira à física de partículas, em especial no que se
refere aos contributos de César Lattes e a descoberta do méson π;

• as partículas mediadoras e as forças fundamentais.

Desenvolvimento do estudo



• De modo geral, os livros-texto ignoram a origem e a história do saber
sábio, uma vez que não são discutidas as contribuições de diversos
cientistas.

• Esse fato pode gerar uma desvalorização da figura do cientista e uma
concepção errônea sobre o funcionamento da ciência.

• Algumas Coleções Didáticas apresentaram demasiada simplificação ao
tópico de Partículas Elementares, tanto no que diz respeito a
despersonalização, quanto a descontextualização.

• Essas simplificações impedem, por exemplo, discussões sobre o bóson
de Higgs e a importância de sua descoberta, a utilização de
aceleradores de partículas, com o intuito de “desmitificar” algumas
crenças sobre uma possível destruição do mundo e o papel da física
experimental como comprovação de modelos teóricos.
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